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Instructie: De verzorging
van jouw boompark!
Jij en je buren worden binnenkort trotse eigenaren van
boomparken en gaan zo samen zorgen voor meer groen in jullie
straat! Hieronder vinden jullie een instructie hoe de boomparken
het best onderhouden kunnen worden, zodat de planten er het
hele jaar goed bij blijven staan.

Geef voldoende water
Water geven is uiteraard heel belangrijk, maar ook maatwerk. Als je te weinig water geeft
gaat de beplanting dood door uitdroging. Geef je teveel water, dan is er geen zuurstof
meer in de grond voor de planten.
Wanneer weet ik of mijn planten water nodig hebben?
De hoeveelheid water en de frequentie van water geven moet aangepast worden aan de
omstandigheden. De bovenlaag van de bodem kan misleidend zijn. Een regenbui kan de
bodem vochtig laten lijken, terwijl de diepere laag is uitgedroogd. Andersom werk het net
zo. Door een korte droogteperiode lijkt de bodem te droog, terwijl de diepere bodemlaag
in vochtig genoeg is. Het vochtgehalte is pas goed te bepalen op vijftien centimeter diep.
Het beste om te checken is door met je vinger of schepje dieper in de bodem te kijken.

Haal ongewenste prullen weg
Plastic bekertjes, blikjes of banenschillen het waait helaas allemaal over straat en kan zo
ook in jullie bomenpark terecht komen. Check regelmatig op het ongewenste prullen die
de grond en de planten beschadigen. Zo houden we ook nog met zijn allen de straten
schoon!

Onkruid wieden
Wat goed kan gebeuren in de lente is, dat terwijl jullie bloemen tot bloei komen ook de de
brandnetels, weegbree en paardenbloemen uit de grond schieten. Door het omspitten
van de aarde tijdens de aanleg van de boomparken zijn zaadjes die jaren lang hebben
liggen slapen namelijk ook wakker geschud. Ze doen hun best om zo snel mogelijk groot
te worden en te gaan bloeien om voor zoveel mogelijk nakomelingen te zorgen. Het beste
is dan om ze zo snel weg te halen.

Hoe kan ik het best onkruid weghalen?
Als het onkruid net is opgekomen hebben ze nog geen sterke wortels. Deze zijn eenvoudig
te verwijderen met de hand. Schud de aarde na het weghalen nog even goed om, dan
geef je andere net ontkiemde zaadjes minder de kans om de wortelen.

Veel plezier met jullie boomparken!

