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1 Syringea vulgaris
2 Cornus mas
3 Sambucus racemosa
4 Philadelphus coronarius
5 mespilus germanica
6 Rosa 'complicata'

6

5

4

3

2

1

groen-container

bestaande halfverharding dolomiet

behouden pad in kleiklinkers
(rolstoeltoegankelijkheid)

infobord behouden?

Het erf van Ernest Claes te Zichem - Icoon van verzoening
tussen verleden en toekomst
biodiversiteitsproject herinrichting tuin bij museum Ernest Claes en bezoekerscentrum natuurpunt
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