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Toelichting
De beplantingsvakken in de Wittelaan, Sophialaan en 
Altalaan zijn smal en langgerekt van vorm. Ze scheiden de 
wegen en voetpaden. Daarnaast zijn er rondom de 
bestaande bomen ruime boomspiegels aanwezig.

In de Wittelaan en Altalaan scheiden de lineaire 
(langgerekte) vakken rijwegen en voetpaden. De 
voetpaden zijn niet erg breed waardoor de beplanting niet 
mag “overkoken” en onderhoud als snoei goed moet 
kunnen verdragen. In de Sophialaan begeleidt de 
beplanting de rijweg en is gesitueerd tussen deze rijweg 
en de percelen. 

Criteria waaraan de beplanting moet voldoen:
• Hoogte tot maximaal ca. 0,75 m, Sophialaan ca. 1,00 m.
• Verdragen van snoei, habitus van een losse haag i.v.m. 

relatief smalle plantvakken.
• Kleurrijk, grotendeels bloemdragend.
• Droogtebestendig, in ieder geval een zekere mate 

droogte verdragend. 
• Elke straat zou een zekere “eigenheid” en daarmee 

herkenbaarheid moeten krijgen. 

Voor de boomspiegels gelden dezelfde criteria als voor de 
lineaire vakken met uitzondering van:
• Hoogte tot ca. 0,30 m, de bomen mogen in beeld niet te 

veel concurrentie ondervinden. 
• Door de aanwezigheid van boomwortels kunnen naar 

verwachting alleen de randen worden ingeplant.

Beplantingsopzet
De vakken zijn lang en smal. Voorgesteld wordt om ritme 
te maken door op de hoeken van de vakken een “blok” 
wintergroene heesters te planten. Daarmee zijn inritten 
het hele jaar door gemarkeerd en dus herkenbaar. 
De “tussenruimte” wordt gevuld met een afwisseling van 
voorjaarsbloeiende – zomerbloeiende – najaarsbloeiende
heesters. Op die wijze ontstaat structuur en herken-
baarheid in de straten.
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Inspiratie / beeld
De straat is opgebouwd uit langgerekte elementen: 
plantvakken en parkeerplaatsen. In beeld mag dat  
“verkort” worden, dat ziet er prettiger uit en past 
beter bij de menselijke maat. De plantvakken 
worden verdeeld in vakken met verschillende 
plantensoorten. Zie “opbouw vakken” op dit blad. 
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ONTWERP BEPLANTING – WITTELAAN
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ONTWERP BEPLANTING – SOPHIALAAN

Inspiratie / beeld
De sfeer in de laan en van de woningen is ‘statig’ en 
dat wordt vertaald in een uitbundig bloeiende 
beplanting. Bekende soorten zoals roos en sering 
geven daar invulling aan. 
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ONTWERP BEPLANTING – ALTALAAN

Inspiratie / beeld
De straat heeft een symmetrische opzet. Zowel aan de 
noord- als zuidzijde plantvakken en voetpaden. 
De beplantingsopzet is gelijk aan Wittelaan en 
Sophialaan. Qua beeld meer gelijkend op Sophialaan: 
‘statig’ vertaald in uitbundig bloeiende beplanting. 

Aandacht voor noord- en zuidzijde. 
• Noordzijde meer zonnig
• Zuidzijde meer schaduw
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VERANTWOORDING AFBEELDINGEN

Plattegrond
Ter beschikking gesteld door de gemeente Baarn.

Foto’s beplanting
brem www.tuindingen.nl
dwergbrem https://landscapeplants.oregonstate.edu
ganzerik www.koju.de
vlinderstruik (wit) www.boskoops.nl
vlinderstruik (paars) www.garten-schlueter.det
dwergmispel www.plantenkweker.be
kardinaalsmuts https://wearegreenrepublic.nl/
hertshooi kiefernursery.com
weigela www.bol.com
roos (wit) www.seurosa.nl
roos (rood) www.willaert.be
vlinderstruik (wit) www.tuinplantenloods.nl
vlinderstruik (rood) www.provenwinners.eu
klimop www.sprinklr.co
sering (wit) romashkino.ru
sering (donker roze) www.tuinflora.com
zuurbes www.mesarbustes.fr
struikklimop www.boskoops.nl
laurierkers ?
spierstruik www.pflanzmich.de
diervilla www.bluebellnursery.com
baardbloem www.baldur-nederland.nl


