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Ontwerptekening 1:1000 Hoveniersbedrijf &
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Adres : Broekhuizerstraat 3
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                Didamseweg 32 D 
                            Didamseweg 32D  
               7031 AM  Wehl 

                                                          0314-683032 

 
Aan: GD Meubelmakerij 
Adres: Broekhuizerstraat 3 
Plaats: Wehl 
 
Datum:  15/06/2014  
Betreft:  Aanvulling landschapsplan 
T.a.v.:   Guido Derksen 
 
Geachte heer Derksen, 
 
Op verzoek van de gemeente Doetinchem doen wij u de aanvulling op het 
landschapsplan toekomen. 
 
Zoals in de Ontwerptekening te zien is, wordt er uitsluitend met inheemse 
planten gewerkt. Dit betekend dat deze planten van autochtone herkomst zijn 
en biologisch geteeld zijn. Dit staat overigens ook in de offerte vermeld. 
 
Plantinstructie: bosplantsoen: Deze planten dienen op het juist moment geplant 
te worden. Dit wil zeggen dat ze geplant kunnen worden vanaf het moment dat 
de sapstroom stil staat. Bij normale weersomstandigheden betekend dit dat ze 
vanaf eind november, (als het blad gevallen is) vanaf de kwekerij uit de grond 
gerooid kunnen worden, en binnen 5 dagen na het rooien ingeplant dienen te 
zijn. Het inplanten dient uiterlijk voor 1 april van het desbetreffende jaar 
afgerond te zijn. 
De planten dienen geplant te worden met een onderlinge afstand van 125 cm. 
Dit geld ook voor de afstand tussen de rijen. Planten dienen in 
driehoeksverband aangebracht te worden. Tevens dienen de planten in 
groepen van 5 tot maximaal 15 stuks aangeplant te worden. 
 
Voor bomen geld dat deze geplant dienen te worden in een plantgat van 
minimaal 60x60x60 cm. Groter is niet nodig, omdat het hier bomen betreft in 
een maat van 10-12 cm stamomtrek, met een losse kluit. Bomen worden 
aangeplant met twee niet behandelde boompalen per boom. Boompalen 
dienen voor één derde deel in de grond te staan. Boom en boompaal worden 
met elkaar verbonden met boomband. Boomband vastzetten met minimaal drie 
kopspijkers. Tijdens het inplanten kan, indien nodig, vormsnoei toegepast 
worden. Dit is het in vorm snoeien van de kroon van de boom. Het plantseizoen 
begint wanneer al het blad in oktober van de bomen is en eindigt 1 april. 
 
Voordat er begonnen word met inplanten, dient de grond doorgefreest te zijn tot 
een diepte van 20 - 25 cm. 
 

 

 



Beheer: Na een groeiperiode van drie jaar dient het bosplantsoen uitgedund te 
worden. Afhankelijk van de situatie ter plekke en soortensamenstelling dient er 
zo gesnoeid  te worden, dat alle soorten in het perceel behouden blijven. 
Vrijkomend snoeihout dient afgevoerd te worden. 
De bomen dienen tijdens deze snoeibeurt ontdaan te worden van waterlot. 
Verder dient de kroon in vorm gesnoeid te worden. Het een en ander is 
afhankelijk van de soort en de gewenste vorm. 
 
Na het inplanten zal er zich spontaan een kruidenvegetatie ontwikkelen. Er 
dient op gelet te worden dat deze kruiden de aangebrachte planten niet 
overwoekeren. Mocht dit zich voordoen, dan kan de kruidenvegetatie 
afgemaaid worden. Het maaisel dient twee tot drie dagen te blijven liggen, 
waarna het verzameld kan worden en afgevoerd. Dit mag maximaal twee keer 
per jaar uitgevoerd worden.  
 
Het overige perceel zal in eerste instantie ingezaaid worden met gras. Dicht bij 
de gebouwen kan dit ook beheerd worden als een grasveld. (maximaal 24 keer 
per jaar maaien) Verder van de gebouwen af kan het grasveld extensiever 
beheerd worden zodat er een gevarieerde kruiden vegetatie ontstaat. Om dit 
proces te versnellen, kan de buitenste rand ingezaaid worden met een 
kruidenmengsel, bv Magrietmengsel. (met o.a. de volgende soorten: 
Akkerhoornbloem, Duizendblad, Gele Morgenster, Gestreepte witbol, Gewone 
Brunel, Gewone Rolklaver, Gewone Magriet etc.). Dit gedeelte word dan 
maximaal twee keer per jaar gemaaid. Na het maaien de kruiden laten liggen 
en twee tot drie dagen later verzamelen en afvoeren. 
 
Vertrouwende u voldoende op de hoogte gebracht te hebben,  
 
Met vriendelijke groen namens Eco Groen 
 
 
Ing. J. (Johan) H. B. Aaldering 
Didamseweg 32 D 
7031AM Wehl 
0314-683032 
06-54781943 
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Aangesloten bij INTRUM JUSTITIA. 
 

Op al onze transacties zijn van toepassing onze algemene voorwaarden zoals deze op 27 november1998 zijn 
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem. Een exemplaar van deze voorwaarden ligt bij ons ter inzage en 

zal op uw verzoek kosteloos worden verstrekt. 


