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GEMEENTE HAARLEM



Keuze 1

Aster ‘Asran’ Pennisetum alopecuroides 
'Hameln'

Anemone hupehensis 
'September Charm'

- Late uitbundige bloei
- Bijen/insectenplant

- 60-80 cm groot

- Pluimen in de nazomer
- Wintersilhouetten

- 60 cm groot

- Late bloei
- Bijen/insectenplant

- 60-100 cm groot

Heuchera micrantha 
'Palace Purple'

Alchemilla mollis

- Zomer bloeier

- Decoratief blad
- 30-50 cm groot

- Zomer bloeier

- Decoratief blad
- 30-40 cm groot

Amelanchier arborea 'Robin Hill' Liquidambar styraciflua ‘Gum ball’ Cornus florida f. rubra

- Bloei in het voorjaar

-Hoogstam boom met een
halfopen kroon

- 500-800 cm hoog

- Uitbundig herfstblad

- Hoogstam boom
- ong. 400 cm hoog

- Uitbundige bloei eind voorjaar

- Accent heester
- ong. 500 cm hoog

Acer rubrum ‘Scanlon’ Acer campestre 'Green Column'

- Uitbundig herfstblad
- Zuilvormige kroon
- 10-12 meter hoog

- Bijen/insecten boom
- Veel verdragend
- 6-12 meter hoog

Echinacea purpurea Geranium 'Rozanne' Nepeta faasenii 'Walkers
Low'

- Uitbundige zomer bloei
- Bijen/insectenplant

- 80-100 cm groot

-Lange bloei in zomer-
najaar

- Sterke plant

- 30-40 cm groot

-Lange bloei in zomer-
najaar

- Bijen/insectenplant

- 30-60 cm groot

Phlomis russeliana Tiarella cordifolia Persicaria amplexicaulis 
'Rosea'

- Voorjaar bloeier
- Winter silhouetten

- 30-80 cm groot

- Voorjaar bloeier
- Winter groen

- 10-30 cm groot

-Lange bloei in zomer-
najaar

- Sterke plant
- 100-150 cm groot

Plantvakken halfschaduw hebben een kleiner oppervlak als de plantvakken in de
zon. Met die reden zijn er minder soorten hiervoor gekozen. De onderstaande
planten kunnen prima tegen schaduw/half schaduw. Daarnaast groeien die goed
dicht en binnen paar jaar komt er minder onkruid. In de vakken waar de bomen 

staan, wordt aangeraden om de Aster ‘Asran’ te gaan planten onder de bomen.
Deze zijn het sterkst en kunnen ook tegen droogte. Onderstaande beplanting wordt 
in grote groepen geplant. De beplanting heeft variatie in hoogte en bloeitijden.

Plantvakken in de zon hebben een groter oppervlak, als de bakken in de schaduw. Met
die reden zijn er meer soorten gekozen om deze vakken te vullen. De onderstaande 
planten kunnen prima tegen zon en droogte (ook tegen halfschaduw). Daarnaast
groeien ze goed dicht en binnen paar jaar komt er minder onkruid. Onder de bomen en

heesters kan het best Tiarella cordifolia geplant worden. Deze blijft laag en groeit niet
in de heesters. De beplanting heeft variatie in hoogte en bloeitijden voor een jaarrond 
beeld.

Hogere beplanting wat naast het fietspad komt, zijn de éénstammige lage bomen.
Deze zorgen voor de goede zichtbaarheid. Daarnaast is er een accentheester gekozen 

met een uitbundige bloei, om ook in de hoogte bloei toe te voegen. Deze komt verder 
van het fietspad te staan, om het zicht niet te belemmeren. Alle soorten hogere 
beplanting zijn gekozen voor een zo veel mogelijk jaarrondbeeld. Van een vroege

bloei naar een prachtige herfstkleur.

De bomen die aan de inrit komen te staan, komen in de vakken die in

de buurt van de gevels zijn. Daarom zijn hiervoor zuilvormige bomen 
gekozen. Het zijn bomen met een smalle kroon en daardoor minder 

tegen de gevel aan gaan groeien.
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Hogere beplanting naast het fietspad bestaat uit een compacte, bolvormige boom met

grote bladeren en heesterbeplanting. De half open structuur van de gekozen beplanting

zorgt enerzijds voor een goed zicht op de ruimte. Anderzijds zorgt het hoogteverschil

ten opzichte van de lagere onderbeplanting voor een kwalitatief hoogwaardige inrichting

Naast de inrit komen zuilvormige bomen. Het zijn bomen met een smalle, zuilvormige 
kroongroei zodat ze niet in contact komen met de naastgelegen bebouwing.

Persicaria amplexicaulis Phlomis russeliana Sedum ‘Herbstfreude’

- Lange bloei in zomer-najaar
- Sterke plant

- 100-150 cm groot

- Voorjaar bloeier
- Winter silhouetten

- 30-80 cm groot

- Zomer/ najaar
- Winter silhouetten

- 40-60 cm groot

Catalpa bignonoides ‘Nana’ Amelanchier lamarckii

- Groot blad

-Mooi contrast met overige 
beplanting

- 400 cm hoog

- Uitbundig herfstkleuren

- Meerstammige heester
- 300 cm hoog

Fraxinus ornus 'Ebbens Column' Pyrus calleriana ‘Chanticleer’

- Geel herfstblad

- Zuilvormige kroon
- 8-10 meter hoog

- Bijen/insecten boom

- witte bloei in voorjaar
- 8-10 meter hoog

Keuze 2

Weelderige, grote groepen in een terugkerend patroon van beplanting over het gehele 

plangebied.

Een eenduidig en eigentijdse inrichting met beplanting die jaarrond groeit en bloeit.

De plantvakken rijken tot ‘middelhoogte’ met gelijkmatig verspreideen hogere,

meerstammige heester. De voornamelijk snel groeiende beplanting zorgt voor een dicht
bladerdek boven het maaiveld zodat er weinig ruimte over blijft voor onkruidgroei. Naast de
inrit komen zuilvormige bomen. Het zijn bomen met een smalle, zuilvormige kroongroei zodat 
ze niet in contact komen met de naastgelegen bebouwing.

Agastache foeniculum Aster FRIKARTII ‘Monch’ Aster ‘Peter Pan’

- Bloei in zomer
- Bijen/insectenplant

- drop geur
- 60-80 cm groot

-Bloei in laat voorjaar/ 
najaar

- Bijen/insectenplant

- Half wintergroen
- 40-60 cm groot

- Bloei in zomer/ najaar
- Bijen/insectenplant

- Half wintergroen
- 20-30 cm groot

Hedera helix
‘Arborescens’

Hemerocallis 'Stella d'Oro' Pennisetum 
alopecuroides 'Hameln'

- Groenblijvend
- Bijen/insectenplant

- 60-80 cm groot

-Lange bloei in voorjaar-
zomer

- Geurende bloemen
- 30-60 cm groot

- Pluimen in de nazomer
- Wintersilhouetten

- 60 cm groot

3


