Terreininrichting, De Tafelberg te Oosterbeek

Op een historisch beladen en prachtige locatie te Oosterbeek liggen twee relatief nieuwe
appartementencomplexen voor senioren. De VVE verzocht ons mee te denken met een nieuwe wijze
van omgaan met hun tuin: de onderhoudskosten moesten omlaag, men wilde meer samenhang in de
tuin, er moesten duidelijke regels komen wie waar voor verantwoordelijk was en het geheel mocht
worden opgeknapt. Men wilde een zo concreet en praktisch mogelijk plan, opdat hoveniers hier een
lange termijn beheeraanbieding voor konden opstellen.
Er is o.a. gezocht naar beplanting die zo snel mogelijk nagenoeg onderhoudsvrij is, dat kan door te
kijken wat er natuurlijk op het terrein voorkomt of voor kan komen en daar op voort te borduren.
Er is gekozen voor bodembedekkers die snel groeien en de ondergrond geheel bedekken waardoor
andere, ongewenste beplantingsgroei wordt tegengegaan.
+ Hl

+ Hl

Voor een van de twee appartementen staat de gevel van een historisch monument: hotel de Tafelberg.
+ Hl

De huidige entreeinrichting speelt daar niet op in en is vooral verkeerskundig ingericht. Het nieuwe
voorstel creert wel een waardige, chique entreepartij die past bij de allure van de monumentale gevel.
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Opdrachtgever:
VVVE de Tafelberg, Oosterbeek
Team:
Mark van der Bij (OR else, technische ondersteuning), Rob Aben
Plantraject:

NB. Amelanchier (Krentenboompje) bloeit wit in de periode april-mei

GAod:
Galium odoratum (lievevrouwenbedstro)
SYgr:
Symphytum grandiflorum (smeerwortel)
HEnc:
Hedera 'Normandy Carpet' (klimop)
ALur:
Allium ursinum (daslook)
VImi:
Vinca minor (kleine maagdenpalm, wintergroen)
COma: Convallaria majalis (lelietje-van-dalen)
ROpo:
Rodondendron Ponticum (wintergroen)
NB. Beplanting loopt onder krenten door. Niet onder Rhodo's
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