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• 1e indruk van de lokatie in zijn omgeving (rondwandeling 4 februari)

• opbouw bestaande beplantingstructuren op perceel RWS 125

• relevante groenthema’s voor het inrichtingsplan  
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Hazelaarstraat:  verwilderd bosje op aangrenzend perceel 
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Bosje Hazelaarstraat 

struik & boomlaag

met doorgeschoten

essen, elzen,

hazelaar en 

onderbegroeing
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Abeelstraat: afwisselend boomvormers, struiklaag, bosplantsoen 
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Abeelstraat

Interactie tussen beplanting in tuinen en openbaar gebied > lommerijke straat
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Opbouw groenstructuur in omgeving is divers

“in aangrenzend openbaar 

gebied staan grote bomen met 

tuinachtige heesterbeplanting

en doorzichten naar perceel 

RWS 125”



Groenvisie Rijkstraatweg 125 Duivendrecht.                                                                                   mxt landschappen.       15 maart 2022 

sloot als natte biotoop met

specifieke boomsoorten

langs slootkant

“geknotte bomen (wilg)

met elzen langs sloot draagt 

bij aan landelijke sfeer”
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Bomen op perceel RWS 125 

divers sortiment – tuinachtig – wisselende staat van onderhoud & kwaliteit - concurrentie 
groeiplaats – geen monumentale bomen, wel beeldbepalende bomen



bestaande bomen op perceel
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typerend is de bestaande “groene schil met opgaande beplanting”

op het perceel

in aangrenzende tuinen

in openbaar gebied 

op het perceel

in aangrenzende tuinen

in openbaar gebied 

op perceel RWS 125

in aangrenzende tuinen / kavels

in openbaar gebied 
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gelaagde opbouw in beplantingstructuur – combinatie van verschillende typen beplanting
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groenthema 1 versterk gelaagde opbouw in beplantingstructuur

vogelbosjes, solitaire bomen, laanbomen, leibomen, houtsingels,  
knotbomen,  bloesembomen, struiken & struwelen, hagen, heesters, vaste 
planten, bermen, ruigtekruiden, 
bolgewassen / stinzebegroeiing, oeverplanten, waterplanten, 
wilde  / inheemse planten versus gecultiveerde uitheemse planten
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groenthema 2          vergroot biodiversiteit door toepassing van vroeg en laatbloeiers,                 
besdragers en inheemse beplanting (struiken !) 

wilg meidoorn

sleedoorn

vlier
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groenthema 3             benut & versterk bestaande biotopen door de beplantingskeuze

(droog & nat, zon & schaduwrijk, vroegbloeiend, vruchtdragend)

ONDERBEPLANTING
Stinzenflora / verwilderingsbollen onder de  bomen

SLOOTKANTEN
Wilde valeriaan in slootkant op de zon

RANDBEPLANTING
Struiklaag met sleedoorn in de rand 

STRUIKLAAG
Struiklaag met hazelnoot, krent en meidoorn in de randen
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groenthema 4   vergroot seizoensdynamiek in jaarverloop door specifieke soortenkeuze

herfst
nazomerbloei, vruchten, bladverkleuring,
opmaat naar winterpauze 

winter
vaste planten silhouet & structuren, stilte 
bodembedekkers,  zaaddozen, 
siergrassen, aardetinten, 1e vroege bloei, 

zomer
explosie van kleuren en geuren, climax
en zomerpauze

voorjaar
bolgewassen & vroegbloeiers, bloeiende 
heesters, insecten & vlinders, broedende 
vogels, hoogdynamisch
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Voorstel werkwijze
- inventarisatie en beoordeling huidig bomenbestand (kwantitatief en kwalitatief) 

- groenvisie versus stedenbouwkundig plan > vertaling naar functionele erfinrichting     

- inpassing waardevolle bomen op perceel als onderdeel van “groene schil”

- versterk groene schil binnen en buiten perceel met nieuwe,  aanvullende aanplant

- nadere uitwerking van relevante groenthema’s in het inrichtingsplan van het nieuwe erf

“Beplanting in de groene schil” 

is belangrijke identiteitsdrager voor

perceel RWS 125,

in aangrenzend openbaar gebied en

in de omliggende tuinen”


