Schuilenburg/Camminghaburg
•
beplanting verwijderen
•
gras maken
•
solitaire boom planten
•
hagen rondom parkeerplaats planten

Hanenburg :
•
beplanting vervangen voor nieuwe
•
twee nieuwe kleine bomen planten

Schuilenburg (hele straat):
•
beplantingen onder de lindes verwijderen
•
de lindes die in goede conditie zijn behouden
lindes in slechte conditie kappen.
•
bloemrijk gras maken onder de bestaande
lindes (struiken groeien slecht onder volwassen bomen)

Hanenburg/Kippenburg:
•
kleine bomen kappen en 1 grotere terug
planten

Koudenburg (hele straat)
•
beplantingen onder de lindes verwijderen
•
de lindes die in goede conditie zijn behouden
lindes in slechte conditie kappen.
•
bloemrijk gras maken onder de bestaande
lindes (struiken groeien slecht onder volwassen bomen)

Hanenburg speeltuintje:
•
beplanting aan de weg verwijderen en een
haag planten
•
in de straat; nieuwe bomen en beplanting in
de plantsoenen

Hanenburg
•
struiken verwijderen, gras inzaaien
•
langs de stoep een haag planten
•
een aantal kleine bomen kappen en nieuwe
planten
•

Schatzenburg
•
bolboompjes kappen
•
per vak één nieuwe boom planten
•
beplanting rooien
•
inzaaien met bloemrijk gras

Koudenburg
•
de lindes kappen en een boom terugplanten
•
haag planten

Friesburg
•
struiken verwijderen, nieuwe natuurlijke
struiken planten

Schuilenburg bij speelveld:
•
heesters verwijderen en nieuwe heesters
terugplanten.

Koudenburg
•
verwijderen bolboompjes
•
haag planten

Sjaerdemaslot
•
beplanting langs fietspad en de
parkeerplaats verwijderen en bloemrijk
gras maken.
•
nieuwe bomen bijplanten
•
haag planten langs de parkeerplaats

Schuilenburg
•
bomen kappen en nieuwe planten
•
parkeerplaatsen herschikken
•
plantvakken onder de boom bepanten
met bloeiende heesters

Roordaburg
•
beplanting vervangen
•
boom kappen
•
nieuwe boom planten
•
bloeiende solitaire struiken planten
•
parkeervakken herschikken
Sjaerdemaslot
•
bomen kappen en nieuwe planten
•
struiken rooien en nieuwe natuurlijke
heesters planten
•
voor overzicht de rand inzaaien met gras
Roordaburg
•
plantvakken voor nieuwe bomen
vergroten
•
kleurrijke heesters planten
•
boom in de bocht planten (overleg buurt
nodig)

Sjaerdemaslot
•
een aantal bomen kappen,
•
gras maken
•
hagen planten
•
nieuwe bomen planten
•
bloemen inzaaien rondom de kastanje

Sjaerdemaslot buitenrand
•
grote boom kappen
•
nieuwe bomen planten
•
langs de tuinen vd doorgang vlinderbeplantingen aanleggen.
•
De driehoek inzaaien met bloemenmengsel
voor bijen.

Camminghaburg
•
heesters vervangen voor natuurlijk gras
•
heetservak renoveren
•
nieuwe bomen en solitaire struiken planten

Taniaburg noord
•
drie bomen kappen, twee terugplanten in
vakken met beplanting.parkeerplaatsen herschikken

Buitenrand Taniaburg
•
herplant van eerder gekapte bomen
•
gazonvak maken totaan het water voor
recreeren aan het water

Taniaburg middenterein
•
bosschages renoveren met nieuwe beplanting
•
veld opnieuw onder profiel brengen voor een
beter gazon en afwatering
•
speeltoestel van taniaburg west bijplaatsen
•
grote waardevolle bomen handhaven
•
parkeerplaatsen herschikken en verwijderen
onder de grote bomen

Taniaburg west
•
kap van de bomen met slechte conditie
•
plant nieuwe bomen
•
herschikken parkeerplaatsen
•
verplaatsen speelplaats
•
nieuwe kleurrijke beplantingen

Taniaburg zuid
•
gras uitbreden ten behoeve van de boom
(wortels)
•
extra parkeervakken maken

Vijversburg
•
een deel van de beplanting vervangen
•
twee bomen kappen en 1 boom planten (met
transparante kroon)

