Schrieverswold
Plantdag

Tijdens de plantdag zullen we 765 bomen, struiken en heesters aanplanten in het Schrieverswold. We gaan
aanplanten in 3 plantvakken (A, B en C+D), alleen plantvak A zal een officieel Tiny Forest® worden. De planten
liggen klaar bij de plantvakken en zijn gesorteerd per boomlaag.
Na het aanplanten zal er mogelijk nog een beetje plantverzorging plaatsvinden en dan brengen we de
mulchlaag van stro aan.

Fasering voor het aanplanten (per plantvak)





Aanplanten van de bomen, struiken en heesters in plantvak A en in de plantvakken B en C+D
o Aanplanten van de bomen uit de kroonlaag verdeeld over het gehele plantvak
o Aanplanten van de bomen uit de boomlaag verdeeld over het gehele plantvak
o Aanplanten van de bomen, struiken en heesters uit de sub-boomlaag en heesterlaag verdeeld
over het gehele plantvak
De planten een beetje water geven en controleren of de wortels goed bedekt blijven met plantgrond,
eventueel extra plantgrond toevoegen
Aanbrengen van de mulchlaag met 20 a 25 cm stro over het gehele plantvak

Instructies voor het aanplanten












Plant de bomen willekeurig, niet in rijen of vaste patronen
Verspreid alle planten (per boomlaag) maximaal over het plantvak
Zorg dat de bomen uiteindelijk ongeveer 30 centimeter uit elkaar komen te staan, plant de eerste
twee boomlagen ongeveer 1 a 2 meter uit elkaar
Gebruik een spade voor het maken van het plantgat
Graaf het plantgat net zo diep en breed als het wortelgestel van de plant die je gaat planten
Controleer of het plantgat niet alleen uit stro bestaat, graaf eventueel een ander plantgat
Optionele handeling voor planten uit de kroon- en boomlaag van 80 – 100 cm
Plaats een plantstok, steek de stok ongeveer 50 cm in de grond. Bind de plant losjes vast aan de
plantstok met (jute)bindtouw
Houd de plant in het plantgat en voeg uit jouw emmer (3 a 4 handen) plantgrond toe aan het plantgat
zodat de wortels bedekt zijn. Let op dat de wortels niet te veel direct contact hebben met het stro
Duw voorzichtig het plantgat weer dicht, stamp de grond niet aan! Let op dat de plant niet te diep
staat, de grond moet net boven de wortels de stam van de plant raken

Tips






Controleer na het planten of de plant goed blijft staan en niet op de grond ligt/hangt
Let op de nieuwe aanplant als je in de plantvakken loopt, ga er niet op staan
Loop rustig, niet rennen in de plantvakken en daar omheen
Loop niet in de plantvakken als dat niet nodig is, op die manier wordt de grond minder aangestampt
Let op met de spade en ander gereedschap voor het beschadigen van de planten, jezelf en anderen

Veel plezier vandaag en tof dat je wilt helpen met dit mooie minibos-project!

