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Aanleiding  

Zoals eerder reeds in diverse e-mails is uiteengezet bestaat er bij diverse 

bewoners van de Heesterbos-Korenbocht de behoefte om de 

gemeenschappelijke tuin op onderdelen te herzien. Directe aanleiding 

vormt de ouderdom / verwildering van de bestaande beplanting.  

 

Op 24 juli heeft een eerste inventarisatie plaatsgevonden betreffende de 

toekomstige wensen. Uit deze inventarisatie zijn –in willekeurige volgorde- 

de volgende wensen naar voren gekomen: 

 

 Nieuwe beplanting aan de buitenkant gemeenschappelijke tuin; 

 Jeu de boules baan; 

 Moestuintjes voor de kinderen; 

 Wilgentunnel voor de kinderen; 

 Grotere kerstboom. 

  

Omdat nieuwe beplanting op de breedste steun kan rekenen, is besloten om 

allereerst aan de slag te gaan met de realisatie van deze wens.  Opgemerkt 

dient te worden dat in het hierna volgende tuinontwerp & beplantingsplan  

reeds rekening is gehouden met 3 van de 4 overige wensen, zijnde ruimte 

voor moestuintjes en/of wilgentunnel alsmede een grotere kerstboom. 

Dit omdat bij de opvolgende inventarisatie van 7 augustus is gebleken dat  

voor deze wensen ook bredere steun bestaat.  

Feedback inventarisatie 

Familie Winter – Korenbocht 6 

 Voldoende gras voor spelende kinderen  

 Groenblijvende planten en meer bloemen  

 Speelse indeling met ronde vormen. 

Familie de Block  –  Korenbocht 13 

 Rododendrons, pluim hortensia, gewone hortensia; 

 Een jarigen lijkt mij minder geschikt bloeien alleen in de zomer en 

vereisen heel veel zorg en in de winter kale plekken. 

Familie Diepstraten – Korenbocht 15 

 betrek de kinderen in het geheel, is leuk en leerzaam 

 moestuintjes zijn leuk, bijvoorbeeld van die vierkante meter 

tuintjes, voor kinderen te overzien en te onderhouden 

 diverse vlinderstruiken trekken vlinders aan 

 probeer, hoe erg ik het ook vind, hufterproof te werken  

 wilgentakken oid in de vorm van een wigwam.... 

 mooie kerstboom, centraal geplant 

 misschien moeilijk maar fruitbomen en struiken maken het wel mooi 

en afwisselend.........bloesem.......vruchten....... 

 het geheel zou ik laag houden ivm veiligheid en controle 

 wij helpen graag eens mee. 
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Familie Lammers – Korenbocht 21  

 Speelnatuur voor kinderen (o.a. Wilgentenenhut) 

 Ideeënkoffer website springzaad.nl (kruidenspiraal) 

 Tip subsidiemogelijkheid Kern met Pit 

Familie Meertjens  – Korenbocht 23  

 Graag meer planten voor vlinders en bijen 

Familie Van Gils – Heesterbos 13 

 grasveld helemaal recht maken. Dus overal een rand zoals bij 

Frank voor.  

 onder de bomen  bij heesterbos 13/15/17  rododendrons.  Lichte 

kleur.  Afgeschermd met beukenhaagje.  

 hoek bij 19/21 kopiëren naar hoek 13/14 

 hoek bij 16 goed opruimen. ( weer opkomend wild gras?) 

 hoek met siergrassen? 

 vlinderstruiken of andere bloeiende heesters ( niet te hoog 

opgroeiend i.v.m. Uitzicht op speeltuin) 

 voorjaarsbollen, (narcissen,  crocus, lage tulpjes.) Als 

verwildering tussen struiken. Daarna misschien wat eenjarig 

zomerbloeiers. 

 rond een van bomen een zitbank creëren.  

 duidelijk zichtbare borden : verboden voor honden ( en katten). 

De" hondenuitlaatplaats" bij de voormalige school gaat weg en 

dan..... 

 appelbomen zien wij niet zo zitten.  

 bramenstruiken kan wel als tegengaan van doorloop. 

 Ann wil wel meedenken.  

 Ad wil meedoen met het echte grondwerk. 

Familie Rijntjes – Heesterbos 15 

 Graag meer kleur; 

 Rododendrons; 

 Helpen graag mee bij de realisatie 

Familie Van Schendel – Heesterbos 18 

 Mahoniestruik (wintersun) | dec./mrt. | Gele trossen (na de bloei 

blauw-zwarte bessen) |1.50 m 

 Ganzerik (Pink Queen) | juni/nov. |wit/roze |50 – 1.00 m 

 Weigelia Bristol Ruby |juli/aug. | rose met paars-bruin blad |1.20 

m 

 Weigelia Nana Purpurea |mrt/apr. |rose | 1.20 m 

 Hortensia Strong Annabelle |zomer |wit | 1.50 m 

 Rododendrons (voor onder de bomen) div. |1.50 – 2.00 m 
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Overgenomen elementen feedback 

 

In het ontwerp heb ik diverse van de hiervoor aangedragen suggesties 

opgenomen, zijnde: 

 

- strak lijnenspel borders. Op dit punt geldt dat er twee opties zijn 

aangedragen: strak versus speels. Ik heb gekozen voor het 

doortrekken van de huidige borderranden die reeds strak waren 

alsmede doorslaggevende stem gegeven aan de bewoners die direct 

zicht hebben op de  gemeenschappelijke tuin vanuit de woonkamer; 

- de gewenste speelsheid wordt vervolgens wel middels de beplanting 

enigszins in het ontwerp teruggebracht. Het strakke lijnenspel 

wordt afgezwakt door variatie in borderbeplanting (bladvormen, 

hoogte, bloeiperiode, solitair versus gemengde beplanting etc.); 

- huidige grasoppervlakte blijft (hierdoor) ongeveer gelijk; 

- huidige bomen en speeltoestellen blijven onveranderd; 

- er wordt voorzien in een nieuw bankje rondom één van de bomen in de 

hoek van de korenbocht 13; 

- er wordt meer diversiteit qua beplanting (hoogte, bloeiperiode, 

bloesem, fruit etc.) aangebracht; 

- er wordt bij de keuze van de beplanting de voorkeur gegeven aan 

beplanting die vlinder/insectvriendelijk zijn; 

- de nieuwe beplanting wordt bij voorkeur maximaal 125cm hoog 

(middels snoei bij te houden i.v.m. veiligheid, uitzicht etc.); 

- er wordt voorzien in een betere plek voor dé huidige dan wel een 

nieuwe grotere kerstboom. 

Gewenste planten feedback  

 

Ten aanzien van de nieuw op te nemen beplanting is de voorkeur 

uitgesproken voor: 

 

- qua bloemkleur met name de kleuren wit / paars / roze tinten; 

- Qua blad is met name groenblijvend / bladhoudend; 

- planten dienen onderhoudsvriendelijk te zijn; 

- bomen die gewenst zijn: sierkers, fruitbomen & kerstboom; 

- heesters die gewenst zijn: (pluim)hortensia’s, hortensia strong 

annabelle, rododendrons, olijfwilg, beuk, vlinderstruik, 

mahoniestruik, ganzerik (pink Queen) & weigelia (Bristol Ruby  resp.  

Nana Purpurea); 

- grassoorten: vedergras, leliegras, diamantgras; 

- vaste plant: verbena, zonnehoedjes; 

- bollen: narcissen 
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Vormgeving huidige tuin 
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Kadastrale kaart 
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Vormgeving beoogde tuin 

Toelichting vormgeving beoogde tuin 

 

Beginnend op 10 uur / ter hoogte van Heesterbos 18. De huidige beplanting 

in dit plantenvak wordt verwijderd. In de plaats hiervan komen bloeiende 

heesters en vaste planten terug alsmede in het grasveld direct daarvoor 

drie zuilvormige Japanse zuilsierkersen. Deze hoek bloeit vanaf april tot 

ver in oktober met witte en roze bloemen (zie verderop voor de 

voorgestelde beplanting). Deze hoek vormt het visitekaartje van de 

gemeenschappelijke tuin als je de tuin benaderd vanuit de Heesterbos 

nummer 18 en hoger respectievelijk Korenbocht 13 en hoger. Het groene 

karakter van deze hoek wordt hierdoor doorbroken.  

 

Op 12 uur / ter hoogte van heesterbos 16 en 14 wordt ook de huidige 

beplanting volledig verwijderd. Hiervoor in de plaats komen sterk 

bloeiende vaste planten en heesters die vlinder- en bijvriendelijk zijn, 

diverse grassoorten die voor een levendig decor (ook in de winter) zorgen 

alsmede een groenblijvende haag (1 meter hoog) voor een strakke 

afscherming van de nieuwe beplanting.  
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Deze hoek bloeit vanaf de zomermaanden tot diep in de 

herfst. Het gemis aan bloemen in het voorjaar wordt 

gecompenseerd door de drie knallende Japanse zuilsierkersen.  

 

Ter hoogte van de Heesterbos 13 komt dezelfde groenblijvende haag (1 

meter hoog). Voor deze haag komt ook weer een stevig vak met bloeiende 

heesters (vlinderstruiken) ter vervanging van de huidige beplanting. De 

haag beoogd de tuin in deze hoek een groen karakter mee te geven in de 

wintermaanden vanuit de woonkamers van Heesterbos 11, 13 en 15 bezien 

alsmede de tuin een besloten karakter mee te geven.  

 

Onder de bomen ter hoogte van de heesterbos 13, 15 & 17 komen de 

veelgevraagde (maar helaas heel duur i.v.m. de omvang van dit bordervak - 

ongeveer 64 vierkante meter) rododendrons. Beoogd is om een tweetal 

vakken te vullen met Rododendrons en daaromheen goedkopere beplanting 

zoals de op buxus lijkende, groenblijvende en zeer sterke plant ilex 

crenata. 

 

OP 6 uur / ter hoogte van de Korenbocht 11 komt ruimte voor drie van de 

uitgesproken wensen: ruimte voor een (nieuwe) kerstboom, ruimte voor een 

wilgentenentunnel o.i.d. en ruimte voor een moestuin. Voorzien is in een vak 

van 72 vierkante meter waarin een goede ruimte komt voor de kerstboom, 

moestuintjes, plukbloemen, kruidenspiraal, wilgentenentunnel/hut etc. 

Deze plek is ideaal omdat dit deel van de tuin in het verlengde ligt van de 

achtertuin van de Korenbocht 11 (niet direct zicht vanuit de woonkamer). 

De ruimte wordt verder opgesloten door een groene bladhoudende beuk, 

zodat vanaf de buitenkant bezien sprake is van een georganiseerd geheel. 

Aan de binnenkant komt (bijvoorbeeld) een kastanjehek om kinderen en 

dieren buiten te sluiten. Kinderen kunnen dan enkel onder begeleiding in dit 

deel van de tuin komen. Voor verdere invulling van dit deel van de tuin 

worden bewoners uitgenodigd om met een plan te komen.  

 

Als laatste wordt op 9 uur / ter hoogte van de Korenbocht 13 voorzien in 

bloembollen in het grasveld. In het voorjaar begint de tuin hier te leven. 

Op dit moment is voorzien in bloembollen rondom de boomstam. Handiger 

zal zijn om ruimte rondom de boomstam vrij te houden, zodat kinderen over 

de stam kunnen lopen etc. Dus bij het aanplanten van de bollen dient hier 

rekening mee gehouden te worden.   
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Beplanting Kavelonderdeel 1 – Hoek Heesterbos 18 

 

1. Japanse zuilsierkers / prunus serrulata amanogawa 

Beoogd is om drie zuilvormige beeldbepalende lage 

bomen op te nemen. Passend naar mijn idee is een Japanse 

zuilsierkers. de Prunus s Amanogawa is een zeer mooi 

slank zuilvormig boompje dat uiteindelijk 6 tot  8 meter 

hoog kan worden en hooguit 1 meter breed.  

Eind april verschijnt er een zee aan lichtroze 

halfgevulde bloemen, die ook nog eens een aangename 

geur afgeven.  

De Japanse zuilsierkers is geschikt voor de kleine ruimte , 

bloeit eind april – begin mei. Daarna wordt de bloei 

overgenomen door de planten in de border waarvoor de 

kers wordt opgenomen 

 

Aantal 3 stuks |+/- EUR 15,00 per stuk | totaal EUR 45,00 
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2.  Pluimhortensia / hydrangea paniculata evereste 

 

pluimhortensia (Hydrangea paniculata 'Evereste' of 

goedkopere vergelijkbare variant qua kenmerken) 

is een grote struik met stevige takken (bossig). Na 

10 jaar ongeveer 2,5 meter hoog, maar kan middels 

snoei in model gehouden worden (elk jaar stevig 

terugknippen tot op 50cm).  Bloeit met grote 

crèmewitte bloempluimen die later roze verkleuren 

(najaar). Bloetijd juli/september. De plant gedijt 

goed in de volle zon en op zandgrond. Aantal is 1 

per vierkante meter, totaal 16 vierkante meter.  

 

Aantal 16 stuks |+/- EUR 6,00 per stuk | totaal EUR 

96,00 

 

3.  Reuzen Vedergras / Stipea Gigantea 

 

Stipa gigantea (Vedergras) kan goed tegen droogte. 

Stipa gigantea heeft fijne pluimen. Siergras met 

blauwgrijs blad tot circa 70 cm hoogte. Rijke 

bloeiwijze aan zeer fijne bloemstengels, ruim 1,5 m 

hoogte. Juni - juli. Mooi verdrogend en sierlijk tot in 

de herfst. Zon - lichte schaduw. Goed gedraineerde 

grond. Aantal is 1 per vierkante meter, totaal 8 

vierkante meter.  

 

Aantal 8 stuks |+/- EUR 1,90 per stuk | totaal EUR 15,20 

 

 

 

 

 

 

4. Herfstanemoon / Anemone Tomentosa Robustissima 

 

deze herfstanemoon bloeit in september-oktober met 

zilverroze bloemen en de bloemen worden maximaal 

150cm hoog. Ook deze plant groeit luchtig en zal 

goed afsteken tegen het vedergras. Verder is het 

een knipoog naar de japanse sierkers die eerder in 

het jaar heeft gebloeid. Standplaats: zon-

halfschaduw. Aantal is 6 per vierkante meter, totaal 

6 vierkante meter.  

 

Aantal 36 stuks |+/- EUR 1,90 per stuk | totaal EUR 

68,40 
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5. Weigelia Bristol Ruby 

Weigela 'Bristol Ruby' is een late rijkbloeiende 

grootbloemige weigela. De rozerode tot rode 

bloemen van Weigela 'Bristol Ruby' verschijnen in de 

periode mei-juli. Weigela 'Bristol Ruby' wordt 

ongeveer 2 tot 2.5 meter hoog. De standplaats van 

Weigela 'Bristol Ruby' dient zonnig te zijn. De 

groeiwijze is opgaand. Deze is geschikt om te worden 

toepgepast in een gemengde sierheesterborder of als 

solitairheester in een wintergroene bodembedekker. 

Weigela 'Bristol Ruby' bloeit op 2-jarig hout en kan 

goed gesnoeid worden. Aantal is 1 per vierkante 

meter, totaal 16 vierkante meter.  

 

Aantal 16 stuks |+/- EUR 3,00 per stuk | totaal EUR 48,00 

 

Totale voorziene kosten kavelonderdeel 1 

 

De kosten van deze hoek zijn voorzien op EUR 272,60. Totaal oppervlakte is 

ongeveer 75 vierkante meter.   
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Beplanting Kavelonderdeel 2 – Vóór heesterbos 14 & 16 

6.  IJzerhard / Verbena Bonariensis  

Het voorstel is om ter hoogte van de 

heesterbos 16 een ruime border te vullen 

met de geslaagde combinatie tussen reuzen 

vedergras (stipa gigantea – juni t/m 

augustus) en ijzerhard (verbena 

bonariensis – juli tot ver in de herfst). 

Beide planten groeien opgaand (tot 

ongeveer 150 cm) en hebben geen pompeus 

overkomen. In de winter behouden ze hun 

hoogte.  

Voor IJzerhard geldt 7 per vierkante 

meter, totaal 9 vierkante meter.  Aantal 63 

stuks |+/- EUR 1,36 per stuk | totaal EUR 85,68 

Voor Reuzen Vedergras geldt 1 per vierkante meter, totaal 9 vierkante 

meter.  Aantal 9 stuks |+/- EUR 1,90 per stuk | totaal EUR 17,10 

7.  Vlinderstruik / Buddleja white ball 

Het voorstel is om ter hoogte van de uitrit van de 

heesterbos 14 een ruim vak op te nemen met de 

laagblijvende vlinderstruik die maximaal 1,5 meter hoog 

en 1 meter breed wordt: de buddleja white ball. De 

bloeiperiode is juli-september. Het aantal is 1 per 

vierkante meter, totaal 8 vierkante meter.  

Aantal 8 stuks |+/- EUR 6,50 per stuk | totaal EUR 52,00 
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8.  Portugese laurier / Prunus lusitanica ‘angustifolia’ 

Prunus lusitanica 'Angustifolia', de Portugese Laurier 

groeit trager dan de bekende 'Hollandse Laurier' 

Hierdoor kan deze variëteit beter in model gesnoeid en 

gehouden worden. De variëteit Prunus lusitanica 

'Angustifolia' heeft kleiner blad dan de gewone 

Prunus lusitanica. Deze plant is terecht zeer in 

opkomst in Nederland! Zeer mooie Portugese laurier 

met glanzend groen blad. Het aantal is 12 strekkende 

meter van 4 a 5 planten per meter.  

Aantal 52 stuks |+/- EUR 3,50 per stuk | totaal EUR 182,00 

 

9.  Diamantgras / calamagrostis brachytricha 

 

het voorstel is om twee vakken van 6 vierkante 

meter groot te vullen met diamantgras. Aan de 

grond worden weinig eisen gesteld. De plant vormt 

gele bloempluimen, maar die beginnen hun bloei 

lichtroze. De bloei valt in de periode augustus-

oktober. De plant wordt 100 tot 125 cm hoog. Dit 

geheel vormt in de zomer en wintermaanden een 

decoratief geheel. 

Het aantal is 7 per vierkante meter.  

Aantal 84 stuks |+/- EUR 1,22 per stuk | totaal EUR 

102,48.  

 

 

10. Zonnehoed –  Echinacea ‘Harvest Moon’ 

 

Het voorstel is om tussen de twee vakken met diamantgras 

een vak van 6 vierkante meter te vullen met Echinacea 

'Harvest Moon' – zonnehoed. Deze variant van de 

zonnehoed heeft een warmgele kleur en bloeit uitbundig 

van juni tot oktober. Deze plant trekt vogels, vlinders en 

bijen. Hij wordt ongeveer 50 cm hoog.  Het aantal planten 

per vierkante meter is 6 stuks.  

 

Aantal  36 stuks |+/- EUR 3,78 per stuk | totaal EUR 136,08.  

 

 

 

 

Totale voorziene kosten Kavelonderdeel 2 

De kosten van deze hoek zijn voorzien op EUR 575,34. Totaal oppervlakte is 

ongeveer 50 vierkante meter. 

http://www.bastin.nl/webwinkel/e/echinacea-harvest-moon-detail.html
http://www.bastin.nl/webwinkel/e/echinacea-harvest-moon-detail.html
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Beplanting Kavelonderdeel 3 – Heesterbos 13, 15 & 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.Vlinderstruik / Buddleja white ball 

Het voorstel is om ter hoogte van de heesterbos 13 

een ruim vak op te nemen met de laagblijvende 

vlinderstruik die maximaal 1,5 meter hoog en 1 meter 

breed wordt: de buddleja white ball. De bloeiperiode is 

juli-september. Het aantal is 1 per vierkante meter, 

totaal 13 vierkante meter.  

Aantal 13 stuks |+/- EUR 6,50 per stuk | totaal EUR 84,50 

 

 

 

 

12. Portugese laurier / Prunus lusitanica ‘angustifolia’ 

Prunus lusitanica 'Angustifolia', de Portugese Laurier 

groeit trager dan de bekende 'Hollandse Laurier' 

Hierdoor kan deze variëteit beter in model gesnoeid en 

gehouden worden. De variëteit Prunus lusitanica 

'Angustifolia' heeft kleiner blad dan de gewone 

Prunus lusitanica. Deze plant is terecht zeer in 

opkomst in Nederland! Zeer mooie Portugese laurier 

met glanzend groen blad. Het aantal is 9 strekkende 

meter van 4 a 5 planten per meter. Deze komt rondom 

het tweede vak vol met vlinderstruiken.  

Aantal 36 stuks |+/- EUR 3,50 per stuk | totaal EUR 126,00 
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13 Japanse azalea / rododendron ‘Madame van Hecke’ 

 

Het voorstel is om voor de Heesterbos 15 en 17 

twee vakken te vullen met de Japanse Azalea 

(Rhododendron 'Madame van Hecke') welke bloeit in 

de periode mei t/m juni. Deze variant wordt maximaal 

80 cm hoog en is qua aanschafprijs enigszins 

acceptabel. Het voorstel is om beide vakken groot 

20m2 voor ongeveer 15 m2 vol te zetten met 

rododendrons en dan 2 planten per vierkante meter 

(i.p.v. aanbevolen 3). De grond om de plant heen kan 

bijvoorbeeld worden gevuld met houtsnippers. 

Aantal 60 stuks |+/- EUR 5,95 per stuk | totaal EUR 

357,00 

14. Japanse hulst / Ilex crenata maxima  

Het voorstel is om het vak tussen de azalea’s te 

vullen met een goedkope groenblijvende plant, 

zoals Japanse hulst.  

Het aantal is 5 per vierkante meter, totaal 20 

vierkante meter.  

Aantal 100 stuks |+/- EUR 1,28 per stuk | totaal EUR 

128,00 

 

 

 

 

Totale voorziene kosten kavelonderdeel 3 

De kosten van deze hoek zijn voorzien op EUR 695,50. Totaal oppervlakte is 

ongeveer 80 vierkante meter. 
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Sfeercollage Kavelonderdeel 4 –  Korenbocht 11 
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Sfeercollage Kavelonderdeel 5 –  Korenbocht 13 
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Kostenbegroting 

1. Japanse zuilsierkers / prunus serrulata amanogawa  

Aantal 3 stuks |+/- EUR 15,00 per stuk | totaal EUR 45,00 

2. Pluimhortensia / hydrangea paniculata evereste 

Aantal 16 stuks |+/- EUR 6,00 per stuk | totaal EUR 96,00 

3. Reuzen Vedergras / Stipea Gigantea 

 Aantal 8 stuks |+/- EUR 1,90 per stuk | totaal EUR 15,20 

4. Herfstanemoon / Anemone Tomentosa Robustissima  

Aantal 36 stuks |+/- EUR 1,90 per stuk | totaal EUR 68,40 

5.  Weigelia Bristol Ruby 

Aantal 16 stuks |+/- EUR 3,00 per stuk | totaal EUR 48,00 

De kosten van kavelonderdeel 1 zijn voorzien op EUR 272,60.  

6 IJzerhard / Verbena Bonariensis  

Aantal 63 stuks |+/- EUR 1,36 per stuk | totaal EUR 85, 68 (IJzerhard) 

Aantal 9 stuks |+/- EUR 1,90 per stuk | totaal EUR 17,10 (Reuzen Vedergras) 

7. Vlinderstruik / Buddleja white ball 

Aantal 8 stuks |+/- EUR 6,50 per stuk | totaal EUR 52,00 

8. Portugese laurier / Prunus lusitanica ‘angustifolia’  

Aantal 52 stuks |+/- EUR 3,50 per stuk | totaal EUR 182,00 

9 Diamantgras / calamagrostis brachytricha  

Aantal 84 stuks |+/- EUR 1,22 per stuk | totaal EUR 102,48.  

10. Zonnehoed –  Echinacea ‘Harvest Moon’ 

Aantal  36 stuks |+/- EUR 3,78 per stuk | totaal EUR 136,08.  

De kosten van kavelonderdeel 2 zijn voorzien op EUR 575,34.  
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11.  Vlinderstruik / Buddleja white ball 

Aantal 13 stuks |+/- EUR 6,50 per stuk | totaal EUR 84,50 

12. Portugese laurier / Prunus lusitanica ‘angustifolia’  

Aantal 36 stuks |+/- EUR 3,50 per stuk | totaal EUR 126,00 

13 Japanse azalea / rododendron ‘Madame van Hecke’  

Aantal 60 stuks |+/- EUR 5,95 per stuk | totaal EUR 357,00 

14. Japanse hulst / Ilex crenata maxima  

Aantal 100 stuks |+/- EUR 1,28 per stuk | totaal EUR 128,00 

De kosten van Kavelonderdeel 3 zijn voorzien op EUR 695,50.   

Overige kosten : 

- Beukenhaag (30 strekkende meter) kinderhoek:  

Aantal 180 stuks |+/- EUR 0,60 per stuk | totaal EUR 108,00 

- nieuw in te zaaien gras: PM 

- Nieuwe kerstboom: PM 

- Schapenhek: PM 

- Moestuinzaadjes: PM 

- Wilde (pluk)bloemen zaadjes: PM 

- fruitboompjes/ bessenstruiken: PM  

- Bollenveld: PM 

- Ronde bankje om boom: PM 

- Houtsnippers: PM 


