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Nijland Holten, schaal 1:500 A3

Legenda
Bestaande bomen (B)

Nieuw te planten bomen

Erfbosje

Gras, extensief beheer

Heg, hoogte 80 cm
Type:  strakke haag
Soort: Ligustrum ovalifolium, liguster

Bestaande hulstboom

Verharding, 
Type; betonklinkers, BKK, kleur grijs

Weide raster

Halfverharding
Type: menggranulaat 0-35 mm

Slootjes
Kavel- en bermslootjes

Beplantingsplan erf bosje 

Te beplanten oppervlakte:  145 m2  
Plantafstand 125x125 cm
Aantal planten: 100 st
Plantwijze: vrije keus
Leveringskwaliteit plantmateriaal: bosplantsoen 80-120 cm (2+1) 

Sortiment:  aantal
Boomsoorten
30% Quercus robur, inlandse eik 30
10% Alnus glutinosa 10
10% Betula pendula 10

Struikensoorten:
10% Corylus avellana, hazelaar 10
10% Amelanchier lamarckii, krent 10
10% Sorbus aucuparia, lijsterbes 10
10% Viburnum opulus, gelderse roos 10

Verrijkingssortiment aan te planten in de randen
3% Malus sylvestris, Wilde Appel 5
3% Prunus, Roggepruim 5

Toelichting 
De hoofdhoutsoort, voor de aanleg, is de inlandse eik. Naast deze boomsoort 
worden elsen en berken geplant. De els en berk groeien snel en geeft snel 
aankleding van het erf en haar gebouw. Door beheer (dunning) worden in de 
komende 20 jaar de elzen afgezet. Er worden vier soorten inheemse struiken 
aangeplant voor de (stuikenlaag) onderbegroeiing.  Ter verrijking worden 3 soorten 
toegepast voor extra voedsel voor fauna. T.b.v. verbetering van de bijenstand 
wordt een bloemenmengsel in de randen van de bosjes gezaaid.  

Landhek

Wagenloods

Bloemenmengsel in boomgaard, randen van de houtsingel 
en onder eiken aan de noordzijde van de schuur 

Oppervlakte in te zaaien: 700 m2
Type: landschappelijk, meerjarig, inheems
Leverancier: Medigran
Zaaddosering: 2-4 gram per m2

Samenstelling, bloemen:
Bellis perennis, madeliefje, wit
Glechoma hederacea, hondsdraf, violet
Lotus corniculatus, gewone rolklaver, geel
Medicago lupulina, hopklaver, geel
Myosotis sylvatica, vergeet-mij-niet, blauw
Prunella vulgaris, brunel, violet
Taraxacum officinale, paardenbloem, geel
Thymus serpyllum, tijm, roze
Trifolium pratense, rode Klaver, roze
Trifolium repens, witte Klaver, wit
Veronica ssp.,ereprijs, blauw
Veronica teucrium, brede ereprijs, blauw
Viola odorata, maarts viooltje, paars

Gewijzigd: 17 april 2019

Versterken biodiversiteit op het erf 
door inzaai  gras met bloemenmengsel
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