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Het doel van het nieuwe plan is om meer samenhang 

en eenheid in het straatbeeld te creeeren voor een 

optimale sfeer.

In het Groenblauw omgevingsplan wordt onder anderen 

de verhoging van de biodiversiteit genoemd. Het groen 

in de buurt vormt ook voor de vogels, de vlinders en de 

bijen een prettig leefgebied. Het beplantingsplan voor 

de wijk 

Harmelen-zuid is  hierop gericht. 

Bollenmix

Bollenmixen in het gras geven kleur en leur in de 
wijk. Het vergroot het lente gevoel bij bewoners en 

spoort aan om lekker naar buiten te gaan. Daarnaast 

ondersteunt het de biodiversiteit omdat de bloemen 

een van de eerste voedselbronnnen bieden voor bijen 

en vlinders.

In dit plan is gekozen voor vroege bloeiers. zoals  

narcissen en krokussen. 
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Prunus AviumPyrus calleryana ‘Chanticleer’Viburnum Opulus

Roos Crimson Meidiland

Berberis thunbergii ‘green carpet’
Hypericum ‘hidcote’
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Amelanchier lamarcii

soort hoogte kleur bloeitijd wi tergroe
Lage heesters/vakbeplanting Hypericum 'Hidcote' 100 geel juli-okt

Berberis  thunbergii 'Green carpet'' 50 geel mei

Pachysandra terminalis 15 wit maart - april

Roos Crimson Meidiland 110 purperrood juni-okt

Solitaire heester Viburnum Opulus 'Compactum' 150 wit mei-juni

Amelanchier lamarkii 300 wit april-mei

Haag Ligustrum ovalifolium 120 groen

Bo e Pyrus calleryana 'Chanticleer' >800 wit april

Prunus Avium >800 witroze april-mei

Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' >1500
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Blad B



Reconstructie Molenbuurt fase 2 te Harmelen 

Toelichting beplantingsplan 

 

 

Onderdeel van de reconstructie van de Molenbuurt is het vervangen van de beplanting. Voor dit 

onderdeel is een beplantingsplan uitgewerkt. Dit beplantingsplan is als bijlage bijgevoegd.  

 

In het Groenblauw omgevingsplan voor de Molenbuurt wordt onder anderen de verhoging van de 

biodiversiteit genoemd. In het plan zijn verschillende planten verwerkt die als voedselbron voor bijen 

en vlinders dienen. Door dezelfde plantensoorten in grotere vakken op verschillende plekken in de wijk 

terug te laten komen ontstaat er een samenhangend en rustig beeld. Ook is aandacht voor de 

seizoenen. Van een mooie bollenmix die al vroeg in het voorjaar bloeit tot de prachtige herfstkleuren 

van de beplanting laten de seizoenen in de wijk van hun mooiste kant zien.  

 

In de bijgevoegde uitwerking van het beplantingsplan is zijn foto’s van verschillende toegepaste planten 
weergegeven ook is een overzicht met kleuren en bloeitijden aangegeven. Op de plattegrond (deel A 

en B) is schematisch weergegeven waar de verschillende planten worden aangeplant.  

 

Heeft u naar aanleiding van deze toelichting of bijlage nog vragen dan kunt u zich richten tot Leo 

Adegeest (leo@adegeestadvies.nl).  
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