Materialen Binnentuin Oost

Materialen Binnentuin West

Beplanting

In deze tuin zullen de oranje en gele tinten tussen de bladeren en
grassen het meeste opvallen en voorkomen.

Acer capillipes
Slangenhuidsedoorn

Gleditsia triacanthos ‘Rubylace’
Gleditsia

- opvallende grijswit gestreepte
stam
- oranje rode herfstkleu
- Goede drachtboom voor bijen
en vlinders
- Vaasvormig en 5-8m hoog

- kleine boom met open
kroonvorm
- Bruinrood blad
- gele bloei in juni
- Goede drachtboom voor bijen
- bolle kroon en 6-8m hoog

Paars en witte kleuren domineren de westelijke tuin met grassen

Acer capillipes
Slangenhuidsedoorn

Amelanchier asiatica ‘sinica’
Krentenboom variteit

- opvallende grijswit gestreepte
stam
- oranje rode herfstkleu
- Goede drachtboom voor bijen
en vlinders
- Vaasvormig en 5-8m hoog

- Grillige meerstammige
heester/ boom met open kroon
- bekende oranje rode
herfstkleur
- Witte bloei april / mei
- breed waaiervormig en 6-10m
hoog

Verharding

Het hoofdpad

De terrastoegangen
keuze uit 3 typen:

• Banenverband met vier
verschillende maten.
• Hoofdkleur zandgrijs
gemelleerd
• Incidenteel gekleurde klinker
ertussen

1. halfverharding
eko-mix, grijs

2. kleinste maat van
het hoofdpad West
- kleurstelling
zandgrijs.
- halfsteensverband

3. kleinste maat van
het hoofdpad Oost
- kleurstelling
antraciet
- halfsteensverband

Afwateringzones

Het hoofdpad

De terrastoegangen
keuze uit 3 typen:

Langs hoofdpad komt aan 1
zijde een afwateringszone met
een drainagebuis in grind en
afgedekt met grijs ardenner split
(30-60mm)

• Banenverband met vier
verschillende maten.
• Hoofdkleur zandgrijs
gemelleerd
• Incidenteel gekleurde klinker
ertussen

1. halfverharding
eko-mix, grijs

verrijking:
de gekleurde klinker opgezet met
mozaiek

2. kleinste maat van
het hoofdpad West
- kleurstelling
zandgrijs.
- halfsteensverband

Afwateringzones
3. kleinste maat van
het hoofdpad Oost
- kleurstelling
antraciet
- halfsteensverband

Langs hoofdpad komt aan 1
zijde een afwateringszone met
een drainagebuis in grind en
afgedekt met grijs ardenner split
(30-60mm)

verrijking:
de gekleurde klinker opgezet met
mozaiek
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Robuuste zitbanken met losse
zittingen (mozaiek?)

Pallissaden vormen de
hekwerken en begrenzingen
van de tuin, ook evt. aan terras

Pallisaden tussen de beplanting
zorgen voor extra privacy
zonder te blokkeren

verrijking:
1 Pallissade met Mozaiek bekleden

lichtmast ‘prunus A2’ in de tuin
is zachte verlichting en kan
duidelijk gericht worden

robuuste picknickbanken op het
gezamenlijke terras

verrijking:
robuuste zittingen verrijkt met mozaiek
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