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CONCEPT

Renvooi

Bouwkundig

metselwerk

kalkzandsteen

isolatie

niet-dragende binnenwand

beton i.h.w.g.

beton prefab

- alle constructies vlgns. tekeningen en berekeningen constructeur (voc)

- alle geveldelen dienen te voldoen aan inbraakwerendheidsklasse 2 (NEN5096)

- vrije doorgang dient te voldoen aan bouwbesluit (minimaal 850x2300mm)

- noodoverstorten (aantal/positie) ntb. in overleg met constructeur en architect

- dilataties en kitnaden in overleg met architect

- voor isolatievoorzieningen zie EPW-rapport

lagenmaat = 62mm

aanzet metselwerk = P-302

niet-ioniserende rookmelder, 230v met back-up batterij

P deelauto's

mk

mk

centra
le m

k
kast

mk

mk

mk

mk

mk

mk

mk

N

4

studio schep

groenontwerp

ARCHITECTSFAAM
21 augustus 2020

schaal 1:500

SO Strijpsestraat

P deelauto's

N

5

groenplan Strijpsestraat 95

sfeer zitplekken

5

groenplan Strijpsestraat 95

sfeer zitplekken

5

groenplan Strijpsestraat 95

sfeer zitplekken

5

groenplan Strijpsestraat 95

sfeer zitplekken

5

groenplan Strijpsestraat 95

sfeer zitplekken

5

groenplan Strijpsestraat 95

sfeer zitplekken

6

studio schep

hagen

Hagen: Carpinus betulus | Beukenhaag 

De hagen dienen als erfafscheiding. 
Deze wordt op 180 / 200 cm gesnoeid. 
Bladkleur: groen en in de herfst bruin.
Niet wintergroen
Wel winterhard
Toepassing in zowel zon als schaduw

Carpinus betulus
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Bomen: Amelanchier lamarckii | krentenboom
         Prunus subhirtella  |  japanse sierkers

Als bomen worden laagblijvende bomen voorgesteld met sierwaarde        
in bloesem.
De krentenboom (bij voorkeur meerstammig) bloeit wit in het voorjaar en 
heeft in het najaar vruchten die geliefd zijn bij de vogels. Deze boom heeft 
een fraaie herfstkleur.
De sierkers bloeit met lichtroze bloemen en blijft, net als de krenteboom, 
laag. 
De drie bomen, die zijn ingetekend aan de straatzijde zijn een suggestie 
en behoren niet tot het plangebied.

Amelanchier lamarckii Prunus subhirtella

7

groenplan Strijpsestraat 95

bomen

Bomen: Amelanchier lamarckii | krentenboom
         Prunus subhirtella  |  japanse sierkers

Als bomen worden laagblijvende bomen voorgesteld met sierwaarde        
in bloesem.
De krentenboom (bij voorkeur meerstammig) bloeit wit in het voorjaar en 
heeft in het najaar vruchten die geliefd zijn bij de vogels. Deze boom heeft 
een fraaie herfstkleur.
De sierkers bloeit met lichtroze bloemen en blijft, net als de krenteboom, 
laag. 
De drie bomen, die zijn ingetekend aan de straatzijde zijn een suggestie 
en behoren niet tot het plangebied.

Amelanchier lamarckii Prunus subhirtella

9

groenplan Strijpsestraat 95

plantvakken

3

64

1 2

7

5

8

Plantvakken: suggestie beplanting 
1. Epimedium perralderianum | Elfenplant 
Deze groenblijvende bodembedekker is een hele dankbare. Binnen een paar jaar maakt hij een 
mooi dicht bed met groenblijvend blad. Hij bloeit in het voorjaar. (7-9 st/m2)

2. Anemone ‘koningin Charlotte’| herfstanemoon
Deze weefplant bloeit van augustus - oktober. Hij wordt tussen de 75 en 100 cm. hoog.
Door zijn lichtroze kleur knalt hij in de herfst mooi uit het plantvak. (5-8 st/m2)

3. Geranium macrorrhizum ‘Ingwersen’s Variety’ | Geranium
Deze geranium is bodembedekkend en wintergroen. Geranium macrorrhizum ‘Ingwersen’s 
Variety’ bloeit in de periode mei-juni met lichtroze bloemen en wordt 30 - 40 centimeter hoog. 
(7-9 st/m2)

4. Ceanothus | Amerikaanse sering
De Amerikaanse sering is wintergroen. Er zijn verschillende varieteiten. Deze wordt 70  
centimeter hoog. Deze struik bloeit rijk, met paarsblauwe bloementrosjes. (1-3st/m2)

5. Persicaria | Adderwortel
Deze vaste plant wordt wordt 70 - 100 centimeter hoog. Hij is bladverliezend in de winter. 
Bloeikleur: roze-rood. Bloeiperiode augustus - oktober. (7-9 st/m2)

6. Gaura lindheimeri ‘Whirling Butterflies’ | Prachtkaars 
De wit bloeiende plant bloeit van juli - oktober. Deze is ook goed te gebruiken als weefplant. 
Hij sterft vanzelf af in de winter en loopt in het voorjaar / zomer weer uit. De plant wordt 
75-100 cm. hoog. (7-9 st/m2)

7. Dicentra spectabilis | Gebroken hart
De bloemen van deze plant zijn karakteristiek. Ze bloeien roze in april en mei. De Dicentra 
spectabilis wordt ongeveer 60 tot 100 cm. hoog en staat graag op een plek in de schaduw. 
(5-8 st/m2)

8. Hydrangea anomala petiolaris | Klimhortensia
De klimhortensia groeit goed in de schaduw. Hij krijgt in de zomer grote witte schermbloemen. 
De hoogte kan uiteindelijk zo’n 5 meter zijn. 
Deze klimplant is ook goed te snoeien / bij te houden.

halfverharding

betontegels 30 x 30

plantvakken (advies)
Voortuin rooilijn zelfde 

als buren

plantvakken
met verhoging/zitrand

hagen

grasbetontegels

plantvak met 
klimplanten

groenontwerp
STUDIO SCHEP


