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BOOMSPIEGELFEEST AAN DE
ARNHEMSEWEG-MIDDEN, RHEDEN
Wat gaan we doen?

30 boomspiegels beplanten met vaste planten

Wanneer?

Zaterdag 29 oktober. We starten om 9.00 uur.

Waar vindt je de planten? De planten worden geleverd bij Sandy en Robert en staan op de oprit.
Organisatie

De organisatie van de aanplant van deze boomspiegels ligt in handen van Sandy en Roel.
Voordat we op zaterdag 29 oktober van start gaan, leggen we eerst uit hoe we het die dag
gaan aanpakken.

Help je op zaterdag 29 oktober mee? Laat het dan weten via de groepsapp.
Wat is een boomspiegel?
Een boomspiegel is het stuk grond rondom de stam van een boom. Bomen zijn voor een gezonde groei afhankelijk van de
open grond. De grond bij de bomen aan de Arnhemseweg is niet begroeid waardoor het een ideale plek voor distels en
ander onkruid is. Ook is het een ideale plek om honden uit te laten. Om daar wat tegen te gaan doen, gaan we deze open
aarde beplanten met vaste planten. Het ziet er dan niet alleen kleurig en gezellig uit, het is daarnaast ook goed voor de
biodiversiteit. Tot slot: als we dit samen doen, vergroten we de betrokkenheid van ons allen voor een schone en mooie
straat.

Compost
De grond bij de bomen die zijn aangeplant na de tornado, zijn deels voorzien van teeltaarde. Bij de overige bomen ligt
veelal gele zand en deze grond is niet ideaal voor de nieuwe planten. De gemeente zorgt dan ook voor compost en deze
wordt gestort op de parkeerplaatsen bij de huisnummers 81 - 87, afhankelijk van waar er plek is. Het is dan aan ons om
deze aarde te verspreiden over de 30 bomen. We planten 12 planten per boomspiegel. De soorten repeterend worden
geplant zodat we rekening houden met hoogte en de bloeitijd.
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Plantensoorten
De planten zijn afkomstig van Lageschaar Vaste Planten uit Aalten en zijn
bekostigd door de gemeente Rheden. Deze planten zijn biologisch gekweekt
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en zijn voorzien van de certificaten: ‘Skal biocontrole’, ‘On the way to Planetproof’ en ‘Groenkeur’. Het gaat om de volgende soorten:
1 Aster ageratoides ‘Stardust’
2 Aster ptarmicoides
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3 Geranium cantabrig. ‘Karmina’
4 Kalimeris incisa ‘Madiva’
5 Nepeta ‘Grol’
6 Pennisetum al. ‘Hameln’
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7 Persicaria a. ‘Lisan’
8 Symphytum grand. ‘Wisley Blue’

Beheer
De planten worden in oktober geplant en dat is het meeste ideale moment
om deze winterharde planten in de grond te zetten. Begin maart wordt het
afgestorven loof afgeknipt en daarna, wanneer de temperatuur oploopt
en de voorjaarszon begint te schijnen, lopen de planten uit. We stemmen
tegen die tijd af wie hiermee wil helpen.
Mocht het nodig zijn dat de planten extra voedingsstoffen nodig hebben,
dan wordt de gemeente ingeschakeld om daarvoor te zorgen. Wat de
watergift betreft: als de zomer van 2023 net zo heet en droog wordt als die
van dit jaar dan vragen we jullie om de boom voor het huis zo nu en dan
water te geven. In de zomervakantie houdt de gemeente dit bij.

Afvalrapen
Sandy en Roel hebben met de gemeente afgesproken dat er knijpers komen
voor de kinderen en volwassen. We gaan samen zo nu en dan vuilrapen,
zodat we volop kunnen genieten van een mooie, aantrekkelijke straat. Bij
Roel kun je de knijpers ophalen.

Beelden: Lageschaar Vaste Planten en Sjon.nl

