hellend vlak
picknickzone/
buitenklas
in waterdoorlatend
materiaal

klimplanten tegen gevel

zitstammen
afschermen klassen +
zonwering

(op alle plekken tussen de ramen
langs gevel omhoog om boven de ramen de
ruimte te krijgen om horizontaal te groeien
druif (Boskoop Glory)

basketbal

kiwi(bes)
schijnaugurk (Akebia quintata)

pergola met klimplanten
druif (Himrod)

kiwi(bes)

Bloemenweide

waslijn

deze wordt gekaderd door 2 haagjes en vormt
een mooie overgang van de talud met wilg
Mengsel B1 Ecoflora
Hagen, gemengd (Haagbeuk, Veldesdoorn en
Liguster)

natuurlijke zone
extensief beheert
gras + klimplanten
(Clematis vitalba) tegen muur

bestaande plantbakken

pad in recup tegels

herinrichten met kleurrijke éénjarigen, deze zullen
jaarlijks terug beplant moeten worden
Cosmea (Cosmos bipinnatus)
Oost-Indische kers (Tropalaeum major)
Viooltje (Viola odorata)
Bernagie (Borago officinalis)

plukhaagje
kleinfruit

basketbal

aalbes
vroege framboos
doornloze braam

handbal
speelse en natuurlijke afscheiding

moestuin
+ kruidenspiraal

afwisselend losse palen en palen met
betonnet waar klimplanten tegen groeien
Passiflora (passiflora caerulea)

verhoogde plantbak met zitrand en
talud met beplanting aan 'achterkant'
aantrekkelijk bodembedekkers die overgaat in
rustige lage struiken in de talud nr beneden.
Rondom de struiken is er bloemenweide

struiken op talud:
dwergwilg (Salix purpurea nana)
bomen
krentenboompje (Amelanchier lamarckii
'Balerina')

zitvlonder rond boom
lekker zitten in de schaduw van een grote boom
Zomereik (Quercus robur)

verhoogde plantenbak met zitrand
alle uitgebroken tegels worden gestapeld als een
zitmuur van 45cm hoog en opgevuld met grond
en teelaarde als toplaag Zitten in zon of schaduw

lage kleurrijke, deels groenblijvende en
bijvriendelijke beplanting
aardbeien (langs de rand)
ooievaarsbek (Geranium macrorrhizum)
klokjesbloem (Campanula portenslagiana)
kruiptijm (Thymus praecox)
vetplanten (Sedum acre)
bomen
sierappel (Malus Red Sentinel)
bloembollen
Narcis en Crocus

rustplek
een muurtje in robinia of kastanje
houten palen verticaal naast elkaar
plaatsen (hoogte max 75cm) +
muurtje in recup tegels.
De zitstammen zijn optioneel

bloemenweide
in te zaaien met een
mengsel met meerjarige
inheemse soorten
extensief te beheren
2x per jaar maaien

Grote boom voor schaduw
Zwarte els (Alnus glutinosa 'Laciniata')

tuintje
congierge
doorbreken muurtje
rokersplek
haag
rokersplek kaderen en 'verstoppen'
hoogte 1.5m
haagbeuk (Carpinus betulus)

congierge
woning

aankleden muur
klimplant
klimhortensia (Hydranchea petiolaris)
lage beplanting voor schaduw
elfenbloem (Epimedium rumbrum)
persische muts (Tiarella cordifolia)

groene strook
licht, representatief en overzichtelijk

bomen
meidoorn (Crataegus monogyn hoogstam)
planten in blok af te wisselen
blauwbaard (Caryopteris 'Heavenly Blue')
dwergwilg (Salix purpurea 'nana')

inkom

aantrekkelijke inkom

grasdalpad (4m)
met strook betontegel

kleur en een eyecatcher
bijenhotel met logo van de school (te maken door houtbewerking?)
alternatief is bijenpalen met totem

planten
blauwbaard (Caryopteris 'Heavenly Blue')
spierstruik (Spireae nipponica 'Snowmound')
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