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bestaande boom
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valse Chnstusdoorn
(stam met hoge kruin)

JÉlte
Zomereik Quercus robur

Judas boom (kleine sierboom met
roze bloesem)

aanhelen Iepen

.ZN.

g

beton paaltjes 0,15 m hoog op talud
(h.o.h. 5m) begroeid met hedera
woningentree

Coruus Kousa
(struik op stam met witte biomene)

Gras

ondergrondse container (indicatief)

HS3

ziggo kastjes, tegen gevel

13

bushalte
regge-fiber, glasvezel kast

Krentenboompje

Lonicera Nilida Maigrun
(groene basis struik, ook in winter)

Gele kornoelje cornus mas

Mix van struiken:
Spierstruik, Hypericum Peter
Dummer. Bruidsbioem,
Vlinderstruik en Chinees klokje
(Forsythia speotabilis)

Tegels P0443 pareigrind van
Struyk Verwo: Lavaro geel-bruin

afd. Ruimtelijk beleid, Roald van Splunter d.d. 10-06-2016

i------- —i

onderwerp

talud op teTreingiens

Landschep nieuw

straatverlichting:
Schreder Type Kio LED

Stedenbouw

—

Hoofdgasleiding Gasunie

1:300

—

hoofdtrace nuts 2,1m breed
Haarlems profiel

26 04 2016

—

hoofdtrace nuts 1,5m breed
(ziggo, reggefiber, liander-e)
Ziggo bestaand (indicatie ligging)
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referentie coördinaten blokken &
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Zoete kers Prunus avium

Voor exacte opgave zie tekening gemeente Haarlem

banden: visgraatverband
buitenbanden: lange lijnen

parkeren openbaar

■

LET OP! Bomen in het openbaar gebied zijn indicatief.

Tegels P0443 paretgrind van
Struyk Verwo. Lavaro geei-bruin
200x400mm wildverband

adres

07 05 2016

N

status / fase

Al

schaal / formaat
10 06 2016

woensdag. 15 juni. 2016

datum
gewijzigd

printdatum
filenaam
tekeningnummer

50.02

beukenhaag afscheiding

bezoek Tt. Vasumweg 152
1033 SH Amsterdam
telefoon +31 (0)20 555 0155
e-maü architecten@heren5.nl
website heren5.eu

schaal 1:300
heren 5 architecten
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bestaande boom handhaven
Zomereik Quercus robur

©

Aanhelen iepen
zoete kers Prunus avium
krentenboompje Amelanohier lamarcki
Gele kornoelje cornus mas
Paden gemeente kwf betonwaaltjes kl: bleekgeel
zijpaden gebouwen materialisatie ntb
Gras gemeente gebied

o

voorstel locatie ondergrondse container Kopenhagenstraat
Aangepast tracé
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Italielaan Openbare ruimte
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