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ALGEMEEN

Legenda

bomen bestaand

kunstwerk bestaand: de Gaande Man  (Gehender)
brons, kunstenaar: Fritz Wotruba, kunstwerk verplaatst

kunstwerk bestaand: de steenroos (Steinrose)
Beiers graniet kunstenaar: Fritz Koenig

VERHARDING

bebouwing bestaand

vaste planten en bollen
(beheer werkgroep Pandhof Sinte Marie)

KUNST en MEUBILAIR

klimplanten
blauwe regen, bosrank, kamperfoelie, klimrozen
(beheer werkgroep Pandhof Sinte Marie)

GROEN

boom bestaand, te verplanten binnen plangebied
2x Cercis siliquastrum, 1 x Cornus mas

nieuw bankhekwerk met poorten: MDS
bestaande betonnen kolommen blijven behouden

taatshek bestaand met kolommen
bekleding met latten en begroeiing

gebakken klinkers, nieuw, drielingformaat
oestergrijs ancienne, 186 x 44 x 90

natuurstenen platen bij entrees Maria Major
gemaakt door: letters in steen

gebakken klinkers bestaand en nieuw:
Marianuance

gebakken klinkers, nieuw, drielingformaat
bronsgeel ancienne, 186 x 44 x 90

gebakken klinkers, geel, hergebruik (omdraaien)
paden pandhoftuin

natuurstenen rand boomspiegel,
25 cm breed met detaillering watertoevoer spiegel

afvalbakken 100 liter met verlengde beugel of pers-variant
gedragsregels Pandhoftuin op bak

bestaande lichtmast Haagse mast
v= verplaatst

bestaande lichtmasten Pyke Koch

schaaktafel te verplaatsen, terrazzo
beton

hek Mariagang

losse stoelen en poefjes
Fermob stoel Luxembourg

schaak

Aesculus hippocastanum - witte paardenkastanje (1910 en 2005)

Cm

Cm
verplant

Ah

Aesculus hippocastanum 'Baumannii' - dubbelbloemige paardenkastanje (1970)AhB

Prunus avium 'Plena' - dubbele sierkers (1970)Pa

Paulownia tomentosa - Anna Paulownaboom (2011)Pt

Cercis siliquastrum - Judasboom (2011)Cs

Cornus mas - gele kornoelje (1995)Pa

Crataegus monogyna - gewone meidoornCm

Morus nigra - zwarte moerbeiPa

plantvak opsluiting cortenstaal

bestaande hangarmaturen bol: indicatief
eigendom Conservatorium en onderdeel monument

waterkunstwerk natuursteen Ton Kalle
watertechniek: Rots Maatwerk

natuursteen keien, hergebruik, in donkere voeg,
kolommen en muren Maria Major

Maria Major
immuniteit
Sinte Marie

natuurstenen bestaande trap naar kloostertuin
en kloostergang

watertappunt Join the Pipe, zwart
street tap, 410 x 500 x 1228

haag Mariagang, op eigendom El Qatarijne
taxus (beheer werkgroep Pandhof Sinte Marie)

v

banken Pandhoftuin, hout en recyclebaar aluminium
type: Ikaros van Gardeluxe, 5 stuks, of bestaande
behouden
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