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1. Notenbomen (Juglans) 2. Tamme kastanje (Castanea) 3. Bloesembomen (Prunus)

5. Bloesembomen (Malus) 6. Treurwilg

7. Plukfruit (Pyrus, Malus)

4. Klim-/schaduwboom (Pterocarya)

Het Harlingerbos wordt in de nieuwe inrichting voorzien van gevarieerde nieuwe beplanting in de vorm van sierlijke 
beplanting en functioneel groen. Mooie herfstkleuren, bloei, noten en vruchten staan centraal.

HetHet en entretreegeegebiebied vd van an hethet Ha Harlirlingengerborbos ws wordordt bt bepleplantant me met gt grotrote ne noteotenbonbomenmen: w: walnalnootoot (J (Jugluglansans) i) in vn verserschichillellendende  
varvariëtiëteiteiten en en en tamtamme me kaskastantanje je (Ca(Castastaneanea sa sativtiva).a). La Langsngs he het vt voetoetpadpad do door or hethet te terrerrein in worwordenden bo bomenmen to toegeegepaspast mt met et 
uituitbunbundigdige be bloeloesemsem in in he het vt vooroorjaajaar er en sn sierierlijlijke ke herhersfssfstkltkleureuren en doodoor vr verkerkleuleurinring vg van an hethet bl blad ad en en appappelteltjesjes (P (Prunrunus us aviavium,um,  
MalMalus us ‘Ev‘Evereerese’se’). ). De De PruPrunusnus ge geefteft go goed ed eeteetbarbare ke kersersen.en. In In he het mt middidden en vanvan he het tt terrerreinein wo worderden fn fruiruitbotbomenmen to toegeegepaspast mt met et 
eeteetbaabaar hr handandfrufruit it in in de de vorvorm vm van an peepeer er en an appeppel. l. OokOok wo wordtrdt in in he het mt middidden en vanvan he het tt terrerreinein ee een gn grotrote ve vleuleugelgelnoonoot gt gepleplaataatss
(Pt(Pteroerocarcaria ia frafraxinxinifoifolialia). ). DezDeze be boomoom ka kan tn tot ot eeneen gr grootoot fo formarmaat at uituitgrogroeieeien en en zn zal al funfunctictioneonerenren al als ss sierierlijlijke ke booboom dm dieie
schschaduaduw gw geefeeft ot op dp de ge glijlijbaabaan en en on op lp lateatere re tertermijmijn on ook ok goegoed gd gebrebruikuikt kt kan an worwordenden al als ks klimlimbooboom. m. BijBij de de cr crossossbaabaan wn wordorden en 
twetwee te treureurwirwilgelgen gn gepleplantant ui uiteiteindendelijlijk ak als ls tuntunnelnel ov over er de de crocrossbssbaanaan gr groeioeien.en.
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Het Harlingerbos wordt in de nieuwe inrichting voorzien van gevarieerde nieuwe beplanting in de vorm van sierlijke 
beplanting en functioneel groen. Mooie herfstkleuren, bloei, noten en vruchten staan centraal. Verspreid over het
terrein wordt, naast de nieuw aan te planten bomen, een diversiteit aan heesters aangeplant en een aantal plaatsen een
bloemrijk kruidenmengsel aangebracht.

Op Op de de laglagereere de delenlen wo wordtrdt la landsndschachappeppelijlijke ke bepbeplanlantinting ag aangangebrebrachacht wt welkelke oe ook ok veeveel il in bn bosposplanlantsotsoen en worwordt dt gezgezienien. D. Dee
bepbeplanlantinting hg heefeeft et een en afwafwississeleelendende si sierwerwaaraarde.de. In In he het vt vooroorjaajaar lr lateaten dn de se sooroortenten si sierlerlijkijke be bladladuituitlooloop ep en bn bloeloesemsem zi zien.en. In In de de  
zomzomer er geegeeft ft de de bepbeplanlantinting vg vrucruchtehten in in dn de ve vormorm va van bn bessessen.en. He Het bt bladlad kl kleureurt it in hn het et najnajaaraar na naar ar ververschschillillendende ke kleuleurenren..

Op Op de de grogrote te heuheuvelvel wo wordtrdt on onderderschscheideid ge gemaamaakt kt in in strstruinuingrogroen en en en siesierberbeplaplantinting.ng. Ni Niet et heeheel dl de he heuveuvel el worwordt dt bepbeplanlant, t, om om 
hethet te terrerrein in nieniet vt vollollediedig ag af tf te se sluiluitenten en en zi zichtcht na naar ar omlomliggiggendend la landsndschachap tp te be behoehoudeuden. n. SieSierberbeplaplantinting ng worwordt dt op op de de uituiteineindenden  
en en ranrandenden aa aangengebrabrachtcht in in de de vo vorm rm vanvan pa paarsarsblobloeieeiendende vl vlindinderserstrutruikeiken en en ln langangblobloeieeiendende se serinringengen. D. Dit it gecgecombombineineerderd me met t 
hethet kr krententenbenboomoompjepje da dat ot ook ok op op de de laglagereere de delenlen wo wordtrdt aa aangengeplaplant,nt, zo zodatdat oo ook ik in hn het et voovoorjarjaar ar siesierwarwaardarde ae aanwanweziezig ig is ms met et 
blobloeseesem em en in in dn de he herferfst st moomooie ie herherfstfstklekleureuren. n. OokOok wo worderden en er er een en aanaantaltal me meerserstamtammigmige Ce Cornornussussen en aanaangepgeplanlant mt met et eeteetbarbare e 
vruvruchtchten en (Co(Cornurnus ks kousousa).a). He Het st strutruingingroeroen wn wordordt tt ter er hoohoogtegte va van dn de se staptapstastammemmen an aangangebrebrachacht it in dn de ve vormorm va van wn wilgilgensenstrutruikeiken.n.
De De bosbossigsige se strutructuctuur ur en en enoenormerme gr groeioeikrakrachtcht va van dn dezeeze so soortorten en makmaken en hethet id ideaaeaal ol om im in en en mn mee ee te te spespelenlen..

In In hethet mi middedden vn van an hethet te terrerrein in worwordt dt eeneen tw tweeteetal al blobloemeemenmenmengsngselsels aa aangengebrabrachtcht me met et enkenkeljaljarigrige ee en mn meereerjarjarigeige so soortorten.en. Ee Eenn
menmengsegsel ml met et meemeer lr landandschschappappelielijkejke ui uitsttstralralinging en en ee een rn rijkijkblobloeieeiend nd vlivlindendermermengsngsel.el. Di Dit gt geefeeft nt nietiet al alleeleen sn sierierwaawaarderde, m, maaraar is is  
ookook vo voor or bijbijen en en en vlivlindenders rs eeneen st stimuimulanlans. s. OokOok de de br bredeede oe oeverver va van dn de we wadiadi wo wordtrdt vo voorzorzienien va van en een en natnatuuruurlijlijk mk mengengselsel me mett
(de(deelsels bl bloeioeiendende) e) oevoeverberbepleplantantinging..
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2. Sierheesters (Buddleja, Syringa)

1. Landschappelijke beplanting (Amelanchier, Cornus mas, Crataegus monogyna)

3. Struingroen 4. Vruchten (Cornus kousa)
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De nieuwe inrichting van het Harlingerbos zal voorzien in speelaanleidingen en speeltoestellen met een natuurlijke
uitstraling. De wadi en heuvel zullen onderdeel worden van het spel. Naast speelvoorzieningen is een fietscrossbaantje
aanwezig.

LanLangs gs de de wadwadi wi wordordt et een en eveevenwinwichtchts- s- en en klaklauteuterparparcorcoursurs aa aangengebrabrachtcht va van ln liggiggendende be bomeomen, n, stastapstpstammammen en en en zwezwerfkrfkeieeien. n. ViaVia  
eeneen to touw uw kunkun de de ov overkerkantant va van dn de we wadiadi pr probeoberenren te te be bereireikenken, o, om vm ververvolgolgensens vi via sa staptapstesteltelten wn weereer te terugrug te te ga gaan.an.  
KliKlim dm de he heuveuvel el op op viavia he het gt grotrote se staptapstastammemmenpanpad od of bf blijlijf ef eerserst nt nog og eveeven in in hn het et klekleineine kl klimnimnet et hanhangengen. O. Op dp de he heuveuvel el komkom je je  
eeneen ui uitkitkijktjktoreoren tn tegeegen, n, spespeciaciaal al om om maamaat gt gemaemaaktakt me met et een en extextra ra lanlange ge bocbochtghtglijlijbaabaan. n. ProProbeebeer jr jezeezelf lf nognog ee eens ns de de heuheuvelvel op op  
de de hijhijsensen vi via ea een en toutouw ew en sn s

OndOnder er de de kabkabelbelbaanaan wo wordtrdt
ggeegeen mn moddodder er ontontstastaat.at.  

OokOok on onderder de de ui uitkitkijktjktoreoren mn met et gliglijbajbaan an worwordt dt eeneen sp speciecialeale on onderdergrogrond nd aanaangebgebracracht ht in in de de 
vorvorm vm van an ververlijlijmdemde ru rubbebbersnrsnippippersers me met it in en een en brubruin in gekgekleuleurderde mi mix dx die ie helhelemaemaal al opgopgaataat in in  
de de omgomgevieving.ng.  

KomKom je je op op je je fi fietsets? P? Probrobeereer da dan en eensens de de ui uitdatdagengende de crocrossbssbaanaan ui uit! t! De De crocrossbssbaanaan is is va vann
halhalfvefverharhardirding,ng, wa waardardooroor er er ge geen en modmodderderbenbende de ontontstastaat.at. In In he het tt terrerreinein wo worderden hn heuveuvelteltjesjes  
en en ververdiediepinpingengen aa aangengebrabrachtcht en en vo voor or extextra ra uituitdagdaginging is is er er ee een kn knupnuppelpelpadpad va van ln liggiggendendee
booboomstmstammammetjetjes es aanaanwezwezig.ig. St Steekeek de de wa wadi di oveover vr via ia de de knuknuppeppelpalpaadjadjes es vanvan ho houteuten pn planlankenken  

ccht ht oveover dr de he houtouten en baabaan. n. 

oobuubuusteste ba bankjnkjes es vanvan be betonton me met ht houtout, d, die ie verversprspreideid st staanaan  
uusuust, t, dusdus hu huftefter pr prooroof! f! OokOok aa aan an afvafvalbalbakkekken in is gs gedaedachtcht bi bij dj de e 
oorderden tn tweewee in insecsectentenhothotelsels ge geplaplaatsatst at als ls huihuisjesje vo voor or de de insinsectectenen
ooemeemen en en pn planlantenten..
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ssjeejees ds de he heuveuvel el af af viavia de de ka kabelbelbaabaan! n! GenGenoegoeg ui uitdatdaginging vg vooroor ie iederdereeneen! ! 

tt sp specieciaalaal va valzalzand nd aanaangebgebracracht ht voovoor er een en zaczachtehte la landinding ng en en zodzodat at erer

en en vlivlieg eg schschuinuin do door or de de bocboc

EveEven un uitritrustusten en kankan op op de de ro ro
oveover hr het et terterreirein. n. SupSuper er robrob
ingingangangen en vanvan de de pl plek.ek. Er Er w w
diedie af af ko komenmen op op de de ve vele le bloblo
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