Toelichting bij beplantingsplan Wouwseweg
Inleiding
Midden december verwachten wij de reconstructie van de Wouwseweg klaar te hebben. Daarna starten we met het
beplanten van de plantvakken. De straat krijgt een groenere uitstraling. Het bijzondere aan de Wouwseweg is het
brede straatprofiel in combinatie met de lengte van de straat. In de nieuwe situatie is een lint van brede plantvakken
aanwezig in combinatie met boombeplanting. De grootte van de plantvakken is door gemeente nog geoptimaliseerd,
waardoor de vakken vergroot zijn.
In het onderstaande vindt u een toelichting op de gekozen soorten en inrichting om van de Wouwseweg een groene
en rijkbloeiende straat te maken met een hoge mate van biodiversiteit en visuele aantrekkelijkheid.
Beplantingsplan
Structuurbomen
De bomen zijn van belang voor een verticale structuur in het straatbeeld, evenals herkenbaarheid in het straatprofiel.
Ter hoogte van zijwegen worden grotere toekomstbomen geplant, die tevens een punt van herkenning vormen. Hier is
gekozen voor moeraseiken met een fraaie horizontale takstand en een dieprode herfstkleur. Deze bomen worden ook
toegepast bij de entree van de straat vanaf de Hulsdonksestraat, voor het Woonzorgcentrum St. Elisabeth en aan het
einde van de straat nabij de snelweg.
Als onderbeplanting onder deze bomen wordt structuur- en wegbegeleidende beplanting toegepast in de vorm van
wintergroene struikkamperfoelie, hortensia en struikklimop.

Bewonerskeuze overige bomen en beplanting
De overige bomen in de straat zijn kleinere tot middelgrote bomen, waarbij bewoners een keuze hebben tussen een
aantal soorten. Alle bomen staan in plantvakken en worden gekenmerkt door verschillende sieraspecten, zoals bloei,
herfstkleur en soms vruchten. Verder zijn de meeste soorten geschikt als drachtplant voor bijen en/of waardboom voor
vlinders en/of voedselboom voor vogels. Hiermee wordt dan ook de biodiversiteit in de straat versterkt.
Bewoners kunnen een keuze maken voor de boom voor hun woning. De middelgrote bomen zijn Veldesdoorn en
Katsuraboom. De kleinere bomen zijn 2 soorten Sierappel en 2 soorten Sierkers. Zie ook de tekeningen.
Voor de inrichting van de plantvakken, al dan niet met een boom, is gekozen voor een mix van bloeiende vaste
planten en siergrassen met losse accenten in de vorm van solitairheesters en bollen. Een gedeelte van deze
beplanting is wintergroen en diverse soorten hebben een fraai wintersilhouet.
Er worden 3 plantenmixen onderscheiden die in kleurstelling verschillen. Zie hiervoor de tekeningen.
Bewoners kunnen een keuze maken voor het vak dat voor hun woning ligt. Indien een vak zo lang is dat deze voor
meerdere woningen ligt, zal onderling een gezamenlijke keuze gemaakt moeten worden.
De soortkeuze binnen iedere plantenmix is reeds zodanig gekozen dat er het gehele jaar door bloei en sierwaarde is.
Ook zijn alle soorten van belang voor wilde bijen, vlinders en overige insecten.
Met dit beplantingsplan wordt de Wouwseweg een nog aantrekkelijker woonstraat en kunt u zelf
meebeslissen over de bloeiende inrichting voor uw woning!

