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Oude Roomsch-Katholieke
Aalmoezenierskamer

El Qatarijne

De Kuil

plangrens

ALGEMEEN

Legenda

bomen bestaand

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

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

VERHARDING

bebouwing bestaand

vaste planten

KUNST en MEUBILAIR

gras onder bestaande kastanjes
schaduwbestendige grassoorten

klimplanten
blauwe regen

GROEN

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

aanpassing bestaande hekwerk: natuurstenen bank, bekleding en
vergroening kolommen en coating hek

taatshek bestaand met kolommen
bekleding met latten en begroeiing

gebakken klinker, nieuw
in lijnen draagconstructie Maria Major

natuurstenen platen bij entrees Maria Major
met informatie historie

gebakken klinkers bestaand en nieuw:
Marianuance

gebakken klinkers, hergebruik of nieuw
Maria Majorplein

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

bestaande lichtmasten Pyke Koch

hek Mariagang

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

losse stoelen en poefjes
Fermob stoel Luxembourg

Aesculus hippocastanum - witte paardenkastanje (1910 en 2005)
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Aesculus hippocastanum 'Baumannii' - dubbelbloemige paardenkastanje (1950)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

hek Mariagang, achterzijde El Qatarijne
begroeid hekwerk, gedeeltelijk poort

fontein: natuursteen en/of brons
ontwerp en techniek nader te bepalen

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

Maria Major
immuniteit
Sinte Marie

natuurstenen bestaande trap naar kloostertuin
en kloostergang

watertappunt
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