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PLANGEBIED - ZONERING                  

Daktuin nieuwe parkeergarage

Centrale asDaktuin west Daktuin oost

Parkzone het Loo

Openbare 
strook

Parkzone het Loo
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VERLICHTING D-144               
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VERLICHTING D-144                   

Hoofdpaden:
Paaltoparmatuur op houten mast, zie Industrielicht

Doorgangen/ entree tuin:
Wandarmatuur op gevel en op 2,00 hoge tuinmuur

Onder de poorten zowel naar beneden als boven lichtuittredend

zie Bega

Bij trappen:
Aanlichten treden klein ingebouwd armatuur, zie Bega

In plantenbakken:
Ingebouw armatuur in muur, zie Bega

Bij boombakken, in houten zitting uplighter naar boom, zie Bega

Bij kolommen, ter weerzijde uplighter, zie Bega

Bij hekwerk, lichtlijn in leuning, zie Bega

Langs secundaire paden, houten bollards, zie Industrielicht

Hergebruikte lichtmasten

Bij ierdere poort naar privètuin: 

Lichtpunt, zie ook tekening entree tuin.
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MEUBILAIR D-145                  
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MEUBILAIR D-145                   

Quadrat picknickset, Grijssen

Afvalbakken, Quadrat open kap, 

Grijsen

Boombakken met zitrand:

Corten stalen rand, met houten 

zitting, zie principedetails

Zitplek bij water:
Zie principedetails

Quadrat enkele bank, Grijssen
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SPELEN D-145                     
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SPELEN D-145                  

Tuin nodigt uit tot eigen spel

zie De Goede Speelsystemen
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ERFSCHEIDINGEN, D-149
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Muren hoog, verlengde van gevel

Muren laag, buitenrand

Lamellenschutting gesloten

Lamellenschutting open

Plantbakken tuingrens

Hagen
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PRINCIPEONTWERP PRIVE TUINEN, D-134

Niveauverschil tuinen - woning (30 cm)

Binnentuin als gezamenlijke verblijfsruimte

Tuinen op gelijk niveau met voetpad rond binnentuin

Binnentuin, deels, op lager niveau (-30 cm) 
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TUINPRINCIPES ERFSCHEIDING BINNENKANT BLOK, D-150

Elke tuin een eigen ingang

Tuiningang ligt gelijk met de schutting

Haag als scheiding tussen tuinen (50 cm breed)

Entree naar woningportaal terugliggend ten opzichte van de schutting

Haag als scheiding tussen tuinen (50 cm breed)

Haag als scheiding tussen toegangspoort en tuinen (50 cm breed)

Toegang vanuit pad naar aangrenzende privé tuinen nader te bepalen, 

zie principeschets D-134

Principe toegangspoort woningportaal, lichtpunt 

en intercom n.t.b. met architect

Principe poort achtertuinen, lichtpunt en intercom 

n.t.b. met architect

huisnummers
op paneel

Detail 1d, Bovenaanzicht poort hofje

huisnummers
op paneel

huisnummers
op paneel

Detail 1e, Bovenaanzicht schutting dicht
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LAMELLENSCHUTTING BINNENKANT BLOK     

Principe gesloten lamellenschutting.

Principe open lamellenschutting. 

Ruimte voor huisnummers en 

deurbellen. 

Uiterlijk nader te bepalen. 
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HERGEBRUIK MATERIAAL UIT GEBOUW D-152                  

Hergebruik puin vanuit gebouw in:

Hergebruik kolommen vanuit gebouw in trappen richting openbaar gebied

 Schanskorven Puinranden en paden in de 

binnentuinen

Principe plaatsing hergebruikte kolommen, locatie 2 is ter hoogte van pad. 

Trap aan ‘zuidzijde’
ruimte tussen gebouwen ca. 5,00

hoogteverschil ca. 2,80

hergebruik van kolommen, 40 x 40 x 2,25 / 2,45

kolommen afgewisseld met gras

Trap aan ‘ spoorzijde’
hoogteverschil  ca.2,45

hergebruik van kolommen, 40 x 40 x 2,25 / 2,45
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BASTION IN DE CENTRALE AS D-153                        

Referentie perforaties 
Opengewerkte structuur van gecoate platen, RAL n.t.b. 

zowel bij bekleding van het beton als voor het hekwerk

Uitwerking n.t.b. met architect in de leuning is verlichting 

opgenomen

Impressie van entree met geperforeerde tekst
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UITGANGSPUNTEN BEPLANTING D-161               

Buitenrand en entreezone: representatief met 

wintergroene hagen en heesters.

Tuinmuren: lage beplanting, afwisselend en 

informeel met een wintergroene basis.

Binnenhof rechter bouwblok: kijktuin, rust door 

groene basis met opvallende accenten.

Binnenhof linker bouwblok: grote leeftuin, 

afwisselende beplanting, collectief gebruik. 

Centrale as: representatief aan de noorzijde en 

uitnodigend en verrassend aan de zuidzijde. 

Overgang van hoog naar laag is zichtbaar in 

de opbouw van het sortiment en de wijze van 

toepassing. Aantrekkelijk voor vlinders, bijen en 

vogels.

Park op parkeerdek: zone met dichte rand 

naar bedrijfsgebouw.  Basis van lage, deels 

wintergroene, heesters met accenten van 

bloeiende heesters en enkele bomen.
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BEPLANTING, HAGEN RONDOM D-161                
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BEPLANTING, HAGEN RONDOM D-161                 

Viburnum carlesii ‘Diana’ Amorpha canadensis

Taxus baccata 

Choisya ternata

Keuze door bewoners uit:

Amorpha canadensis ( alleen op volle zon kant)

Choisya ternata

Viburnum carlesii ‘Diana’

 Overige hagen:

Taxus baccata 

hagen twee rijen, h.o.h. 0,30 m

Een mix van:
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KLIMPLANTEN LANGS SCHUTTINGEN D-161
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KLIMPLANTEN LANGS SCHUTTINGEN D-161

Passiflora caerulea 

Clematis macropetala Lonicera periclymenum ‘Belgica’

Hydrangea anomala ‘Petiolaris’

Clematis tangutica ‘Bill Mackenzie’

Parthenocissus tricuspedata ‘Veitchii’

Hedera helix ‘Woerner’

Clematis montana ‘Rubens’

Klimplanten in de zon (open lamellenschutting)

Passiflora caerulea

Clematis tangutica ‘Bill Mackenzie’

Parthenocissus tricuspedata ‘Veitchii’

Clematis macropetala 

Klimplanten in de (half) schaduw (open lamellenschutting)

Clematis montana ‘Rubens’

Lonicera periclymenum‘Belgica’

Parthenocissus tricuspedata ‘Veitchii’

Klimplanten in de halfschaduw (dichte tuinscheiding)

Parthenocissus tricuspedata ‘Veitchii’

Hedera helix ‘Woerner’

Hydrangea anomala ‘Petiolaris’

Klimplanten schaduw (dichte tuinscheiding)

Hedera helix ‘Woerner’

Hydrangea anomala ‘Petiolaris’

smalle delen: wintergroene voet van vaste planten met 

daarin enkele bloeiende smalle opgaande vaste planten

bredere delen: wintergroene voet van vaste planten 

met daarin enkele bloeiende smalle opgaande vaste 

planten of kleine heester

Lamellenschutting:

verschillende klimheesters, passende bij opbouw van de 

schutting

Klimplanten: 2 st. per m1
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BEPLANTING, RANDEN LANGS SCHUTTINGEN LINKER BINNENHOF D-161           

Geranium macrorrhizum ‘Spessart’

Gaura lindheimeri Whirling ButterfliesAlcea rosea Festuca mairei

Anemone tomentosa ‘Robustissima’Hemerocallis ‘Sammy Russel’

Euphorbia martinii ‘Red Wing’Cimicifuga ‘Brunette’

Alchemilla mollis

soortenlijst beplanting linker en 
rechter binnenhof

Kleine heesters in brede randen:
Colutea arborescens

Corylopsis pauciflora

Choisia ternata

Spiraea trilobata

Vaste planten en grassen als basis:
Alchemilla mollis

Geranium macrorrhizum ‘Spessart’

Lavandula angustifolia ‘Munstead’

Pachysandra terminali

Epimedium grandiflorum

Lavandula angustifilia ‘Munstead’

Liriope muscari

Lazula nivea

Festuca mairei

Asplenium scolopendrium

Vaste planten en grassen als accenten 
en in groepen in brede vakken:
Alcea rosea

Alcea rosea’Nigra’

Anemone japonica ‘Honorine Jobert’

Anemone tomentosa ‘Robustissima’

Cimicifuga ‘Brunette’

Euphorbia martinii ‘Red Wing’

Gaura lindheimeri ‘Whirling Butterflies’

Hemerocallis ‘Sammy Russel’

Hemerocallis citrina

Heuchera maxima

Phlomis russeliana

Verbascum chaixii ‘Album’

Lavandula angustifilia ‘Munstead’Lazula nivea Liriope muscari Asplenium scolopendrium
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BEPLANTING, RANDEN LANGS SCHUTTINGEN RECHTER BINNENHOF D-161             

Alchemilla mollis

Verbascum chaixii ‘Album’Alcea rosea’Nigra’ Lavandula angustifilia ‘Munstead’ Colutea arborescens

Heuchera maximaPhlomis russeliana Choisia ternata

Spiraea trilobata

Corylopsis pauciflora 

Euphorbia martinii ‘Red Wing’Hemerocallis citrina

Festuca mairei

Anemone japonica‘Honorine Jobert’ Pachysandra terminalis Asplenium scolopendrium Epimedium grandiflorum
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BEPLANTING, RECHTER BINNENHOF D-161                

Magnolia soulangeana

bomen
Magnolia soulangeana, 6 st.

wintergroene heesters
Lonicera nitida ‘Maigrun

solitaire grassen
Miscanthus ‘Kleine Fontaine’

Principe  van de beplanting:
– eenduidig over de hele tuin, op hoek en bij de  

 noordelijke entree groep van kleine bomen

– solitair geplaatste hogere grassen en hogere   

 bloeiende planting in de zomer zorgen voor een  

 ‘vitrage’ tbv privacy

Principe  van de beplanting:
– basis van zeer lage grassen en wintergroene   

 vaste planten, gemixt

– daarin lijnen van hogere accenten met 

 bloeiende beplanting

– langs de terrassen op enkele plekken  

 een hoge toef gras van Miscanthus ‘Kleine 

 Fontaine’

– langs de terrassen een haag van Taxus bacata

Boombak
Betula utilis ‘Doorenbos’

meerstammig

beplanting eronder:

Carex morrowii ‘Variegata’

bodembedekkers
Over de hele tuin bodembedekker in ‘ringen’ geplant, basis mengsel van:
Carex plantagina

Tellima grandiflora ‘Rubra’

Waldsteinia ternata

Molinia ceaurulea ‘Dauerstahl’

Sesleria autumnalis 

Hierin in concentrische en onderbroken lijnen geplant:
Hemerocallis citrina

Anemone japonica ‘Honorine Jobert’

Cimicifuga ‘Brunette’

Phlomis russeliana

Verbena bonariensis

Astilbe chinensis var.taquetii ‘Purpurlänze’

Angelica gigas ‘Atropurpurea’

Iris sibirica ‘Butter and sugar’

Allium-mont-blanc
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BEPLANTING, RECHTER BINNENHOF D-161                

Verbena bonariensis

Lonicera nitida ‘Maigrun’ Angelica gigas ‘Atropurpurea’

Carex plantagina Iris sibirica “‘Butter and sugar”

Anemone japonica ‘Honorine Jobert’

Astilbe chinensis var.taquetii ‘Purpurlänze’

Molinia ceaurulea ‘Dauerstahl’Tellima grandiflora ‘Rubra’

Miscanthus ‘Kleine Fontaine’

Hemerocallis citrina

Phlomis russeliana

Waldsteinia ternata Sesleria autumnalis Allium-mont-blanc Cimicifuga ‘Brunette’
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BEPLANTING, LINKER BINNENHOF D-161              

vaste planten en grassen

Basis van grassen aan buitenrand:
Deschampsia cespitosa ‘Goldtau’

Calamagrostis acutiflora ‘Karl Foerster’

Molinia caerulea “Duerstrahl”

Bloeiende vaste planten aan binnenkant:
Persicaria ‘Fat Domino’

Chrysanthemum maximum

Helenium ‘Rubinzwerg’

Sedum ‘Herbstfreude’

Salvia nemorosa ‘Caradonna’

Euphorbia martinii ‘Red Wing’

Asplenium scolopendrium

Anemone tomentosa ‘Robustissima’

Bollen in voorjaaar:
Narcissus ‘Ice follies’

bomen
Prunus yedoensis

Corylus colurna

heesters
Op enkele plaatsen in een kleine  groep:  

Lonicera nitida ‘Maigrun”

Prunus yedoensis

Corylus colurna

Principe  van de beplanting:
2 soorten bomen vormen de omkadering

Doorzicht vanaf pad naar tuin, op enkele 

plaatsen wordt dit met heesters onderbroken

Principe  van de beplanting:
– vaksgewijs plantschema

– buitenrand voornamelijk mix van grassen  

 en lage groene vaste planten, binnenrand  

 bloeiende vaste planten

– verspreid door de vakken groep van winter  

 groene heesters

Referentie Buurtgebouw
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BEPLANTING, LINKER BINNENHOF D-161               

Asplenium scolopendrium

Chrysanthemum maximum

Pennisetum alopecuroides ‘Hameln’Lonicera nitida ‘Maigrun’ Salvia nemorosa ‘Caradonna’

Molinia caerulea “Dauerstrahl” Anemone tomentosa ‘Robustissima’

Persicaria ‘Fat Domino’

Deschampsia cespitosa ‘Goldtau’

Helenium ‘Rubinzwerg’

Sedum ‘Herbstfreude’

Euphorbia martinii ‘Red Wing’Narcissus ‘Ice follies’



copijn tuin- en landschapsarchitecten 28

BEPLANTING, CENTRALE AS D-161             

grote heesters

Groepen van: 

2 Juniperis communis ‘Suesica’

gecombineerd met meerstammige

Aralia elata

Totaal 5 groepen, en 5 verspreide 

staande Juniperis

Wintergroen tapijt deels over hele zone:
Cotoneaster suecicus Coral Beauty

Juniperus communis ‘Hibernica’

Carex morrowii ‘Variegata’

Pachysandra terminalis

Yucca fillamentosa

Hierin verspreid enkele heesters:
Buddleja davidii ‘Nanho Blue’ 

Buddleja davidii var Nanhoensis

boombakken: totaal 2 st.

Boom:
Gleditsia

Onderbegroeiing:
Carex morrowii “Variegata”

Groepen met Juniperis en Aralia

Verspreid staande Juniperis

PERCENTAGE WINTERGROEN HOOG

PERCENTAGE WINTERGROEN LAAG
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BEPLANTING, CENTRALE AS D-161             

Juniperis horizontalis Cotoneaster suecicus ‘Coral Beauty’

Pachysandra terminalis

Yucca fillamentosa

Carex morrowii ‘Variegata’

Buddleja davidii var. NanhoensisBuddleja davidii ‘Nanho Blue’ 
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BEPLANTING, CENTRALE AS, D-161     

Allium aflatuense ‘Purple Sensation”

Allium sphaerocephalo

Overige vakken met basis van grassen:
Calamagrostis brachytricha

Carex pendula

Stipa tenuissima

Molinia caeurulea

Molinia caerulea ‘Moorhexe’

Hierin verspreid:
Sanguisorba ‘Red Thunder’

Gaura lindheimeri ‘Whirling Butterflies’

Euphorbia characias ‘Wulfenii’

Lythrum salicaria

Verbena bonariensis

Verbascum chaixii ‘Album’

Perovskia atriplicifolia ‘Blue Spire’

Eryngium yuccifolium

Astilbe ‘Peach Blossom’

Cimicifuga racemosa

Saruma henryi

Polystichum setiferum ‘Dahlem’

Allium aflatuense ‘Purple Sensation’

Allium sphaerocephalo

Oeverplanten:
Darmera peltata

Iris pseudacorus
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BEPLANTING, CENTRALE AS, D-161          

Astilbe Peach Blossom”

Sanguisorba ‘Red Thunder’

Calamagrostis brachytricha Stipa tenuissima Eryngium yuccifolium Verbascum chaixii ‘Album’

Molinia caerulea ‘Moorhexe’ Perovskia atriplicifolia ‘Blue Spire’ Verbena bonariensis

Lythrum salicaria

Iris pseudacorus

Gaura lindheimeri ‘Whirling Butterflies’

Molinia caeurulea

Carex pendula

Cimicifuga racemosa

Saruma henryiEuphorbia characias ‘Wulfenii ‘ Polystichum setiferum ‘Dahlem’ Darmera peltata
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BEPLANTING, PARKZONE OP PARKEERDEK, D-161      

Cornus mas

Betula utilis ‘Doorenbos’ Betula pendula

Lonicera pileata

Amelanchier lamarckii

Euonymus fortunei ‘Tostis

Magnolia kobus var. BorealisCornus kousa ‘China girl’

Bomen:
Betula pendula, 3 st

Betula utilis ‘Doorenbos’, 2 st

Bodembedekkende en lage heesters:
Lonicera pileata, 40 %

Euonymus fortunei ‘Tostis’, 60 %

Solitaire sierheesters:
Cornus mas ‘Aurea’, 9 st

Cornus kousa ‘China Girl’, 3 st

Amelanchier lamarckii, 7 st

Magnolia kobus var. Borealis, 1 st

Hamamelis intermeia ‘Diane’, 1 st

Parrotia persica, 2 st

Ontwerp beplanting:
Voor de wand van het bestaande bedrijfsgebouw:  

groepen hoge heesters, richting gras overgaand in lage heesters met  

enkele solitairen. Bomen verspreid over het vak, gemengd.

Langs lage muur: 

bodembedekkende heesters met solitaire hogere heesters en verspreid 

staande bomen.



copijn tuin- en landschapsarchitecten 33

BEPLANTING, PARKZONE RONDOM GEBOUW - VOGELBOSJE, D-163    

Heesters:
Corylus avellana

Crataegus oxyacantha ‘Paul’s Scarlet’

Ligustrum vulgare

Sambucus canadensis ‘Maxima’

Symphoricarpos albus laevigatus (langs de randen)

Ontwerp beplanting:
De huidige situatie zo veel mogelijk handhaven, de rand opnieuw 

inplanten en aanzetten als duidelijke rand. Hogere heesters aanvullen en 

voorzien in een duidelijke onderrand.

Corylus avellana.

Crataegus oxyacantha ‘Paul’s Scarlet’. Symphoricarpos albus laevigatus.

Sambucus canadensis ‘Maxima’. 

Syringa vulgaris ‘(Andenken an) Ludwig Spath’. Ligustrum vulgare.



copijn tuin- en landschapsarchitecten 38

GROENSTROOK LANGS WEG, D-163

Basissoorten:  
Lonicera nitida ‘Maigrün’

Rosa nitida

Spirea bumalda ‘Anthony Waterer’ 

Buddleja davidii ‘Blue Chip’

Accenten:
Deutzia rosea 

Viburnum carlesii 

Kolkwitzia amabilis

Buddleja davidii ‘Black Knight’

Ontwerp beplanting:
De brede strook tussen de Bruijnings Ingenhoeslaan en het fietspad langs 

het projectgebied wordt ingericht met een basis van groenblijvende 

soorten en soorten die bloeien. Hieraan worden grotere groepen 

accentsoorten toegevoegd, en enkele kleine clumbs van bloeiende soorten. 
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Viburnum carlesii.

Kolkwitzia amabilis.

Lonicera nitida ‘Maigrün’. Buddleja davidii ‘Blue Chip’.

Rosa nitida. Buddleja davidii ‘Black Knight’. Deutzia rosea.

Spirea bumalda ‘Antony Waterer’. 


