
AANLEG EN ONDERHOUD

AANSLUITING RUIMTELIJKE VRAAGSTUKKEN

VEILIGHEID, GEZONDHEID EN GEBORGENHEID

VOORDELEN VOOR DE NATUUR

Huisje-boompje-beestje voor insecten, vogels en zoogdieren

Omring de ontmoetingsplek met planten dan profiteren de dieren mee zoals
bijen en vlinders.
Rust-, voortplantings- en nestplaats voor vogels en zoogdieren.
Biedt met een wilde bloemenzone geur, kleur en nectar.
Wilde plekjes stimuleren verspreiding van soorten.

Ontmoetingsplek

Vragen, neem contact op via project@hoekgroen.nl

Hergebruik: goedkoop & duurzaam in vervoer

Gebruik vrijkomend materiaal zoals tegels, bomen, dakpannen en
bakstenen uit het gebied voor aanleg van verharding, geluidswal,
windvanger, natuurbouwsteen of hoge droge delen.
Een oude dode boom ís een insectenhotel.
Maak een droge zitting op de bank van gemaaid gras.
'Borrowed landscape' levert mooie zichtlijnen op bijvoorbeeld bloemen,
heggen of verder gelegen landschap. 

Wind, waterberging, temperatuur

Reductie winderosie door vastleggen grond door diepgaande
wortels van meerjarigen voorkomt verstuiving en verdroging.
Maak ruimte voor water vasthouden en gefaseerd teruggeven. 
Zorgt voor schaduw en verkoeling op een zonnige dag.
Pesticidenreductie: Natuurlijke plaagcontrole op naastgelegen veld.
Verhoogde voedselproductie in omgeving door verbetering
leefomgeving effectieve bestuivers.

Buiten vergaderen, evenement of pauzeren.
Bevordert sociale verbinding collega's en/of buurbedrijven.
Frisse lucht zonder kunstlicht.
Goede inrichting zorgt voor geluiddemping, natuurlijke processen in
de CO₂ huishouding en fijnstoffiltering.



AAN DE SLAG!

Stappenplan

Volg onderstaande stappen en maak jouw eigen ontmoetingsplek!

Verwijder het gazon of de verharding van een locatie van 7x5 meter. Tip! Vrijgekomen
tegels kun je weer gebruiken voor het maken van een zitmuurtje.
Zet in het midden een ronde of ovale vorm van ca. 2x3 meter, uit. Graaf hier grond weg
tot ca. 10 cm diep. Tip! Als de vrijgekomen grond grotendeels uit zand bestaat, gebruik
het zand dan om een zandplek voor grondbijen te creëren. 
Plaats een boomstambank of stapel een zitmuurtje van de vrijgekomen tegels langs de
rand van het gemaakte gat.
Leg een gronddoek op de bodem van het gat en vul dit in met halfverharding of
houtsnippers, laagdikte ca. 10cm. Nu is je ontmoetingsplek klaar!
Bewerk de overgebleven rand van 2 meter breedte met een rotorkopeg en zaai het in met
een leuk inheems kruidenmengsel. Kies voor een mengsel voor schrale gronden,
wanneer je bent begonnen met het verwijderen van tegels. 
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Heb je vragen? Neem contact op via project@hoekgroen.nl

Kostenindicatie 
Aanleg door hovenier

Zitstam € 500
Zitmuurtje van vrijgekomen tegels € 395

Kruidenvegetatie € 11 m2
Halfverharding € 20 m2

Totaal € 1580 euro ex btw


