BEPLANTINGSPLAN MAKEN
Beste bewoner,
Wat leuk dat u een beplantingsplan gaat maken voor het inrichten van een nieuw stuk
adoptiegroen. Alleen hoe pak je zoiets aan? Het is om te beginnen leuk en handig om dit
samen met de (over)buren te doen. Op deze manier zal er meer draagvlak voor het plan
ontstaan en leert u gelijk uw (over)buren kennen. Vergeet hierbij niet van tevoren de
voorwaarden door te lezen waaraan adoptiegroen moet voldoen. Een goed begin is het
halve werk. Daarom hebben wij de volgende tips voor u op papier gezet.
7 Tips voor het maken van een beplantingsplan:
Zodra er wordt gesproken over grotere stukken adoptiegroen bedoelen we stukken van
ongeveer 10 vierkante meter en groter.
1) Maak groepen.
a) Maak groepen van dezelfde soort planten. Zeker bij grotere plantvakken is dit van
belang. (Snel groeiende planten kunnen anders over langzaam groeiende planten
heen groeien).
b) Plan minimaal 1 tot 2 vierkante meter (m2) met dezelfde soort planten. Bij grotere
plantvakken kan een grotere oppervlakte per plantsoort worden aangehouden. Bij
heesters is 1 plant per vierkante meter (m2) soms genoeg.
2) Gebruik bodembedekkers (Dit zijn vaste planten die de grond helemaal bedekken).
a) Door langs de rand van het openbaar groen bodembedekkers te planten voorkomt u
dat er grote takken over de stoep of de weg gaan groeien.
b) Sommige bodembedekkers kunnen ook onder heesters worden geplant.
c) Door gebruik te maken van bodembedekkers heeft onkruid minder kans om te
groeien en de grond droogt minder snel uit bij warm weer.
3) Juiste plant op de juiste plek
a) Houd rekening met de plaats waar de planten komen. Let hierbij op:
i) Veel of weinig zonlicht
ii) Grond droog of nat
iii) De (uiteindelijke) hoogte en breedte van de plant of heester

4)
5)
6)

7)

In de plantenlijst met vaste planten (tabblad 1) en heesters (tabblad 2) staat deze
informatie vermeld.
Zet hoge planten in het midden of achteraan en lage planten langs de rand van het
adoptiegroen.
Biodiversiteit
a) Kies ook planten en heesters die bijen, vlinders en vogels aantrekken.
b) Let ook op de verschillende bloeitijden van de bloemen.
Herhaling geeft rust en eenheid
a) Laat bij grotere plantvakken één soort planten op meerdere plekken in het plantvak
terug komen.
Groenblijvend - Bladverliezend
a) Kies een combinatie van bladverliezende en groenblijvende planten, of zorg dat
planten of heesters in de winter sierwaarde hebben door bijvoorbeeld mooie bessen
of gekleurde takken.
Bloembollen en éénjarigen

a) Soms kunnen bloembollen bij de start van nieuw adoptiegroen worden geleverd. Voor
planten die maar één jaar leven, éénjarigen, geldt dit niet. Bollen en éénjarigen zijn
een mooie aanvulling op de vaste planten en heesters in het adoptiegroen.
b) Voor relatief weinig geld zijn bloembollen en zaden van o.a. éénjarigen te koop. Ook
in bestaand adoptiegroen kunnen bollen en éénjarigen worden geplant of gezaaid.
Naast uitheemse planten die vaak worden gebruikt is het ook mogelijk om inheemse planten
en heesters te gebruiken.
Welke planten mogen niet in het adoptiegroen?
Omdat Zoetermeer voor het grootste gedeelte uit (vette) kleigrond bestaat zullen planten die
van zure grond houden het vaak niet goed doen en gevoeliger zijn voor ziektes en plagen.
Het lukt niet om alle planten te noemen, maar in ieder geval doen onderstaande planten het
vaak slecht in het openbaar groen van Zoetermeer.
• Calluna vulgaris (Struikheide)
• Camellia
• Corylopsis pauciflora (Schijnhazelaar)
• Cytisus (Brem)
• Enkianthus campanulatus
• Erica carnea (Dopheide)
• Hamamelis (Toverhazelaar)
• Magnolia stellata (Magnolia, laag)
• Pieris (Rotsheide)
• Rhododendron / Azalea
• Skimmia
• Vaccinium vitis-idaea (Rode bosbes)
• En de meeste coniferen. (behalve de Taxus).
Wat moet ik opsturen naar de gemeente en/of de wijkaannemer?
Als u met hulp van de planttips heeft bepaald welke planten en heesters er in het
adoptiegroen komen maakt u een schets van het vak met openbaar groen waar het
adoptiegroen in moet komen. (Zie plaatje op de volgende bladzijde).
U geeft in rondjes een groep van één soort planten aan en schrijft cijfers in deze rondjes.
Deze cijfers geven aan om welke plant het gaat. Zo komt op de plek waar de 1 staat
geschreven Phlomis / Brandkruid te staan.
Deze schets met plantenlijst mailt u naar de gemeente. Hier zal uw plan worden beoordeeld.
Vervolgens wordt het plan goedgekeurd of ontvangt u een suggestie met wat aanpassingen.
Met dit goedgekeurde plan en de overeenkomst adoptiegroen of gevelgroen kunt u langs de
(over)buren om hen van tevoren op de hoogte te brengen van hun plannen.

z.o.z.

Niet op schaal getekend.
1. Phlomis russeliana
2. Geranium macrorrhizum
3. Aster ageratoides
4. Campanula portenschlagiana
5. Buddleja davidii
6. Sedum spectabile
7. Rudbeckia ‘Goldsturm’
TOTAAL

(Brandkruid)
(Geranium)
(Herfstaster)
(Klokjesbloem)
(Vlinderstruik)
(Vetkruid)
(Rudbeckia)

1,5
3
1,5
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1,5
1,5
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Succes gewenst met het opstellen van het beplantingsplan.

Plantenlijst:
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m2
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