
GROENRENOVATIE  / STEEG 

profiel huidige situatie van de steeg



GROENRENOVATIE  STEEG / LEEUWERIKWEIDE – MEERKOETWEIDE (zone I)  
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① ‘Twister’ / pleinplakkers

❶

boom handhaven 

boom handhaven 

Toelichting voorstel steeg zone I

▪ De twee bomen (rode esdoorn) worden 
gehandhaafd en opgenomen in de nieuwe 
beplantingsopzet.

▪ De nieuwe plantvakken worden aan de westzijde 
tegen de schuttingen aangebracht en aan de 
oostzijde komt een centraal pad (2,0 m breed).

▪ Ter hoogte van het trafohuisje wordt  voor kinderen 
het grondspel ‘Twister’ met pleinplakkers 
aangebracht.

impressie  bestaande situatie steeg zone I

impressie beplantingsvoorstel

Het nieuwe beplantingsvoorstel bestaat uit verschillende soorten die te samen een  afwisselend en 
kleurrijker geheel geven  en die voor insecten aantrekkelijk zijn.



GROENRENOVATIE STEEG / MEERKOETWEIDE – MEEUWENWEIDE (zone II) 
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② veertoestel ‘klavertje vier’
op kunstgras

❷ ’klavertje vier’

❶ ‘wolk’

nieuwe boom 

nieuwe boom  

impressie bestaande situatie steeg zone II

Toelichting voorstel steeg zone II

▪ De twee bestaande bomen (rode esdoorn)  worden 
gekapt en vervangen door nieuwe bomen en 
opgenomen in de nieuwe beplantingsopzet.

▪ De nieuwe plantvakken worden aan de westzijde 
tegen de schuttingen aangebracht. De bestaande 
vuurdoorn hagen worden hierin opgenomen. Aan 
de oostzijde komt een centraal pad (2,0 m breed).

▪ De twee veertoestellen worden hergebruikt en op 
een kunstgrasondergrond geplaatst.

Het nieuwe beplantingsvoorstel bestaat uit verschillende soorten die te samen een  afwisselend en 
kleurrijker geheel geven  en die voor insecten aantrekkelijk zijn.

impressie beplantingsvoorstel

toestellen op kunstgras



GROENRENOVATIE STEEG / MEEUWENWEIDE - PLEVIERWEIDE (zone III) 
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toestel op kunstgras
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impressie bestaande situatie steeg zone  III

Toelichting voorstel steeg zone III

▪ De twee bomen (rode esdoorn) worden 
gehandhaafd en opgenomen in de nieuwe 
beplantingsopzet.

▪ De nieuwe plantvakken worden aan de westzijde 
tegen de schuttingen aangebracht . De bestaande 
vuurdoorn haag wordt hierin opgenomen. Aan de 
oostzijde komt een centraal pad (2,0 m breed).

▪ Het bestaande veertoestel wordt hergebruikt en op 
een kunstgrasondergrond geplaatst.

Het nieuwe beplantingsvoorstel bestaat uit verschillende soorten die te samen een  afwisselend en 
kleurrijker geheel geven  en die voor insecten aantrekkelijk zijn.

impressie beplantingsvoorstel

* zitlocatie bij speelobject
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GROENRENOVATIE STEEG / PLEVIERWEIDE – ZWANENWEIDE (zone IV) 
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boom handhaven 

Toelichting voorstel steeg zone IV

▪ De bestaande boom blijft gehandhaafd en 
opgenomen in de nieuwe beplantingsopzet.

▪ De nieuwe plantvakken worden aan de westzijde 
tegen de schuttingen aangebracht en aan de 
oostzijde komt een centraal pad (2,0 m breed).

▪ Het veertoestel en de mini-glijbaan worden 
hergebruikt en op een kunstgrasondergrond 
geplaatst.

impressie bestaande situatie steeg zone  IV

Het nieuwe beplantingsvoorstel bestaat uit verschillende soorten die te samen een  afwisselend en 
kleurrijker geheel geven  en die voor insecten aantrekkelijk zijn.

impressie beplantingsvoorstel

* zitlocatie bij speelobject
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GROENRENOVATIE STEEG - BEPLANTING
Uitgangspunten sortiment beplanting

▪ Klimaatadaptief: bestand tegen natte en droge 
perioden.

▪ Aantrekkelijk voor vogels en insecten. 
▪ Bloei, waardoor meer kleur en diversiteit ontstaat.
▪ Seizoenbeleving door afwisseling bloeitijden en 

herfstverkleuring.
▪ Bomen / boomvormende struiken tot ca. 4,0 m.
▪ Vakbeplanting tot ca. 0,8 m en enkele solitairen.

meidoorn, fraaie bloei mei / juni krentenboompje, voorjaarsbloei                       en fraaie herfstverkleuring 

kornoelje, vroege zomerbloeier

sierappel, vroege zomerbloeier
met kleine vruchtjes (sierappeltjes)



GROENRENOVATIE STEEG - BEPLANTING
Uitgangspunten sortiment beplanting

▪ Klimaatadaptief: bestand tegen natte en droge 
perioden.

▪ Aantrekkelijk voor vogels en insecten. 
▪ Bloei, waardoor meer kleur en diversiteit ontstaat.
▪ Seizoenbeleving door afwisseling bloeitijden en 

herfstverkleuring.
▪ Bomen / boomvormende struiken tot ca. 4,0 m.
▪ Vakbeplanting tot ca. 0,8 m en enkele solitairen.

hertshooi, zomerbloeiend Weigela, vroege zomerbloeier, wit-rose-rood

kornoelje, “vlammend” winterbeeld

siergras, decoratief ook in de
winter

spierstruik, hele zomer bloeiend

lage vlinderstruik


