Vlechtwerken
va n wilgenten en

Gebruikswaarde
Het vlechtwerk geeft beschutting aan de
beplanting, waardoor het een betere en
snellere kans krijgt om uit te groeien tot een
vitaal en gesloten plantvak. Daarnaast vormt
het vlechterk een extra belemmering voor
honden en het parkeren van auto’s en fietsen.
Ecologische waarde
Het vlechtwerk geeft beschutting en
verblijfsmogelijkheden voor allerlei bijen,
vlinders en andere insecten. Dit is goed voor de
biodiversiteit en het natuurlijk evenwicht van
de flora en fauna.

De nieuwe plantvakken en boomspiegels
worden normaliter beschermd door paal en
draad, totdat de beplanting volgroeid is. Dit is
een tijdelijke maatregel, die passend is binnen
het budget van het Groot Onderhoud, maar
helaas niet passend binnen de mentaliteit van
het Spijkerkwartier. Dit gaat ten koste van de
animo en eigenaarschap van de (toekomstige)
boomspiegeladoptanten.
Het BuurtGroenBedrijf stelt het plaatsen van
een tijdelijk vlechtwerk van wilgentenen rond
de boomspiegels voor. Het idee is afkomstig
van buurtbewoner Bart Lucassen.

Voor een groene en sociale buurt!

Klimaatadaptieve waarde
Vanwege het tijdelijke karakter zijn de
wilgentenen en palen van onbewerkt hout, dat
snel verteerd. Door het verteringsproces wordt
er organische stof aan de bodem toegevoegd
en komt het bodemleven op gang. Een gezonde
bodem zorgt niet alleen voor een gezonde
boom, maar kan ook meer water absorberen
tijdens extreme regen en langer water
vasthouden tijdens extreme droogte.
Sociale waarde en eigenaarschap
Na het zien van een instructiefilm kunnen
bewoners zelf (of samen met hun kinderen
of buren) vlechten. Het is een leuke klus om
(samen) te doen en het zorgt voor extra binding
met elkaar en de boomspiegel of plantvak.
Het vlechtwerk wordt, indien nodig, jaarlijks
bijgevlochten. Gemeente Arnhem stelt de
wilgentenen, die vrijkomen tijdens regulier
onderhoud, aan dit project beschikbaar.
Hierdoor wordt er circulair gewerkt: van
(groen)afval naar grondstof. De restanten van
de wilgentenen zijn gehakseld en als mulchlaag
verwerkt in de plantvakken en boomspiegels.

Bij het verwijderen van de vlechtwerken zullen
deze ook weer gehakseld en in de plantvakken
verwerkt worden. Hierdoor wordt er extra
organische stof aan de bodem toegevoegd
en voorkomt dit transportbewegingen en
afvoerkosten.

Praktische informatie
Wat is het BuurtGroenBedrijf?
Stichting BuurtGroenBedrijf is een
ondernemend buurtinitiatief dat zich
ontwikkeld heeft tot een sociale onderneming.
De bedoeling is een groene en sociale wijk
te realiseren door zelf verantwoordelijkheid
te nemen over de kwaliteit van onze eigen
woon- en leefomgeving. Het BuurtGroenBedrijf
werkt op kleine schaal en heeft geen
winstdoelstelling. Er wordt samengewerkt
met buurtbewoners, lokale ondernemers
en producten worden bij voorkeur lokaal en
biologisch ingekocht. Wilt u meer weten over
het BuurtGroenBedrijf? Neem dan contact met
ons op!
Stichting BuurtGroenBedrijf is gevestigd in:
DAZO, Spijkerstraat 125
6828 DC Arnhem
info@buurtgroenbedrijf.nl

Het begint met
puin ruimen....

Idee van
Bart Lucassen

... gaten boren
en palen slaan.

Inplanten en water geven!

Iedereen
vlecht mee!

resultaat binnen 2 maanden

