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A Houtsingel
     Over een lengte van 220 meter wordt een robuuste hootsingel aangelegd, bestaand uit struweel
     en boomvormers.
     De singel heeft een gemiddelde breedte van 10 meter ( 6 plantrijen) waarbij aan zuidkant (hoek
     Laarbergweg) de singel uitmond in een ‘bosje’. Aan de noordkant wordt de singel geleidelijk 
     smaller. In totaal ± 900 stuks.

     Sortiment houtsingel: boomvormers
    eik   - Quercus robur 2% maat 10/12
    berk - Betula pendula 4%
    es    - Fraxinus excelsior 1%
    els   - Alnus glutinosa 5%

   Sortiment houtsingel: inheemse heesters (bosplantsoen) 
   krentenboompje - Amelanchier lamarckii 20%
   hazelaar - Corylus avellana 5%
   kardinaalsmuts - Euonymus europaeus 13%
   wilde kers - Prunus avium 10%
   lijsterbes - Sorbus aucuparia 15%
   gelderse roos - Viburnum opulus 15%
   vuilboom - Rhamnus frangula 10 %

   Singel A ingerasterd. Afstand tot beplanting 1 meter.

B Bomen langs de Laarbergweg.
     Tussen het bestaande erf en de nieuwe houtsingel worden nieuwe bomen  aangeplant. 
    3x Aesculus x carnea 3x Tilia europaea. In aansluiting op de bestaande bomen op het erf.
    Tussen de bomen komen drie groepjes struweel. Elk bestaand uit 10 x Amelanchier
    lamarckii (bosplantsoen).

C Herplant eiken.
     Langs de Schothorstweg zijn een aantal eiken vervallen. Deze worden herplant.

D Struweelsingel.
     De kavelgrens en daarmee de  loop van de waterschapssloot wordt zichtbaar gemaakt de aanleg 
     van een struweelsingel van 120 meter lang en 5 meter breed. (3 plantrijen)In totaal 240 stuks .
    Sortiment:
    krentenboompje - Amelanchier lamarckii 20%
    hazelaar             - Corylus avellana 15%
    kardinaalsmuts   - Euonymus europaeus 15%
    boswilg               - Salix caprea 15%
    lijsterbes             - Sorbus aucuparia 15%
    gelderse roos     - Viburnum opulus 20%
 

E knotwilgen 
     In het verlengde van de struweelsingel worden knotwilgen aangeplant.
   

F Hoogstam boomgaard
    Op het oude erf aan de Schothorstweg wordt een hoogstam boomgaard aangelegd bestaande 
    uit 10 fruitbomen.

G Solitaire erfbomen.
      Op beide bestaande erven worden sloitaire erfbomen aangeplant.
      3 x Juglans regia
      3 x Aesculus carnea

H Struweelsingel langs kuilvoeropslag en berging.120 meter lang en 5 meter breed. 
     (3 plantrijen)In totaal 240 stuks bosplantsoen.
     Deze singel sluit aan op de bestaande groenstructuur op het erf aan de Laarbergweg.
     Sortiment:
     krentenboompje - Amelanchier lamarckii 20%
     hazelaar - Corylus avellana 15%
     kardinaalsmuts - Euonymus europaeus 15%
     vogelkers - Prunus Padus 15%
     lijsterbes - Sorbus aucuparia 15%
     gelderse roos - Viburnum opulus 20%
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