Groen en spelen bij Het Palet in Leusden-Zuid
Locatie 1 beplanting rondom parkeerkoffer

Voorstel is om de 2 bomen bij de entree te kappen omdat de bomen in een matige
conditie verkeren. Door hier 2 nieuwe bomen neer te zetten kunnen we ook nieuwe
beplanting aanbrengen. Rondom de parkeerkoffer wordt een taxushaag aangeplant
met daartegenaan struikganzerik (potentilla fruticosa Goldfinger).
Voor deze locatie kan gekozen worden uit 1 van de volgende bomen:
1. Beverboom
(Magnolia Kobus)

2. Perzisch IJzerhout
(Parrotia Persicaria Vanessa)

3. Haagbeuk
(Carpinus betulus ‘Columnaris’)

Locatie 2: beplanting rondom het oostelijk deel van het gebouw

Op de kopse kant van de huizenblokken worden sierheesters van de soort spirea
japonica ‘Genpei’ geplant. Op deze locatie worden ook 2 bomen geplant. Op deze
locatie hoeft dat niet dezelfde boomsoort te zijn. U kunt daarom voor beide plekken
uw keuze aangeven. Er kan worden gekozen uit de volgende boomsoorten:
1. Beverboom
(Magnolia Kobus)

2. Japanse Kersenboom
(Prunus serrulata)

3. Tulpenboom
(Liriodendron tulipifera ‘Fastigiatum’)

Locatie 3: verhoogde plantenbakken tussen de gebouwen

Tussen de appartementengebouwen worden verhoogde ‘plantenbakken’ geplaatst
met daarin een mengsel van vaste planten en siergras. Ook worden in de
plantenbakken bomen geplaatst. Hiervoor kan gekozen worden uit 2 boomsoorten:
1. Meerstammige Perzisch ijzerhout
(Parrotia persica)

2. Meerstammige Beverboom
(Magnolia soulangeana)

Locatie 4: zuidzijde langs de Willem de Zwijgerlaan

Op deze locatie worden 5 nieuwe bomen geplant. 1 bestaande zuilbeuk blijft staan.
De 5 nieuwe bomen kunnen 3 verschillende boomsoorten zijn. U moet dus 3 keer uw
keuze aangeven. Gekozen kan worden uit de boomsoorten:
1. Meerstammige krentenboom
(Amelanchier lamarckii)

2. Japanse Kersenboom
(Prunus serrulata)

3. Kansenboom/Pindakaasboom
(Clerodendrum trichotomum)

Locatie 5: groene inrichting rondom speelveld

Rondom het huizenblok worden Spirea cinerea ‘Grefsheim’ met een aantal Seringen
(Syringa vulgaris) als solitaire heesters geplant. Ook wordt hier een boom geplant.
Gekozen kan worden uit de volgende 2 boomsoorten:
1. Valse Christusdoorn
(Gleditsia triacanthos ‘Green Glory’)

2. Japanse zelkova
(Zelkova serrata ‘Flekova’)

Locatie 6: groenvakken langs de Willem de Zwijgerlaan

In de plantvakken langs de Willem de Zwijgerlaan wordt een laagblijvende
pluimhortensia (Hydrangea paniculata ‘Dart’s Little Dot’) aangeplant. Daarnaast is
plaats voor 3 bomen van dezelfde boomsoort. Er kan hiervoor uit de volgende
boomsoorten worden gekozen:
1. Valse Christusdoorn
(Gleditsia triacanthos ‘Sunburst)

2. Zuilvormige Noorse esdoorn
(Acer platanoides ‘Mauritz Upright’)

