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Het definitieve ontwerp 



Waalsprong 
PMS 
ruggengraat 



Luchtfoto, 
PMS en S110 
hoofdinfra-
structuur 



Luchtfoto, 
PMS  
Ca 1.000m 
beeldbepalend 



 

 
 
PMS opdeling 
segmenten 
- Ecologische 

verbinding 
- Groene 

middenberm 
- Prettige woon-

omgeving 
 

 



zuidelijk deel PMS 



Noordelijk deel PMS 



Zuidelijk deel 



Noordelijk deel 



doorsnedes 





Het groenplan bomen 













Aansluitend project met bomen 







Het groenplan overig groen 













Rond de ovatonde worden nog bomen 

 geplant uit het extra bomen project 



Artist Impression 



Strook tussen PMS en Parkeerplaatsen 



Zicht op PMS 



De planten die we 

 gaan toepassen 



Strook tussen 
parkeer strook en 
PMS 

 



 

-Lage beplanting: Als zoombeplanting 

Soort bosrand 

-Plantvakken tussen de parkeervakken 

 



Rosa Pavement type 

Lage rozen met botanische uitstraling (60-80cm hoog) 

In verschillende kleuren  (5 st in zelfde kleurgroep) 



-heerlijke geur 

-rozenbottels 



De kleuren kun je ook gemengd aanplanten 



Zuurbes (Berberis vulgaris) 

 -stekels 

 -bessen  

 -herfstkleur 



Hoogte 1-1,5m 



Sneeuwbes (Symphoricarpos chenaultii ‘Hancock’) 

60cm hoog 





Zwarte bes 

1-1,5m hoog 



Rode aalbes 



Witte Aalbes 



Hagen op de kopse zijde parkeervakken, 

als de overgang naar een meer 

cultuurlijke omgeving 

 

Anti-inrijden 

 

4 soorten hagen: 

-Liguster haag 

-Haagbeuk haag 

-Meidoorn haag 

-Veldesdoorn haag 

 



ligusterhaag 



Haagbeuk haag 



Meidoorn haag 



Veldesdoorn haag 



Hogere heesters 
Vulling van de “Kleine Bosjes” 
 
-Liguster 
-Hazelnoot 
-Meidoorn 
-Krent 
-Sleedoorn 
-Hondsroos 
-Taxus 
-Hulst 
 



Liguster 

-hagen 

-los uitgroeiende plant 



De Hazelnoot 



De één stijlige Meidoorn 



De krent 

 

Kunnen uitgroeien tot forse struiken 



De sleedoorn 



De hondsroos 



Met bottels 



Taxus of 
Venijnboom 



Hulst 



In de middenberm 



De krent 

 

Kunnen uitgroeien tot forse struiken 



herfstkleur 



Struik klimop 



Iep zuilvorm 

Ulmus ‘Columella’ 



De meerstammige boom / struik 

Perzisch IJzerhart 



Delen middenberm machinaal bollenplanten. 

Huidige kruiden wordt opgetild. De bollen eronder en 
weer laten zaken. 

Verhoging biodiversiteit 



 

Zone langs het spoor 
 

• Zoete kers 

• Eiken 

• Essen 

• Haagbeuk 





Mening 



Vervolgstappen 


