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Beplanten van negen boomspiegels op het Gerecht 
 

 
 

Uitnodiging 
Woensdag 13 november 2019 vanaf 16.15 uur 
Drankjes en hapjes zijn aanwezig 
 
Het project is een initiatief van bewoners van het Gerecht.  
De gemeente heeft subsidie gegeven voor de aankoop van de planten. 
Wethouder Ashley North zal om 16.30 uur bij het beplanten door de 
bewoners aanwezig zijn. 
 
De bedoeling is om op woensdag 13 november 2019 de plantvakken in 
boomspiegels van de leilinden te vullen met planten die het gehele jaar 
groen blijven, vruchten voortbrengen voor insecten en vogels en die 
winterhard zijn. Door deze beplanting verbetert de leefbaarheid en de 
natuurwaarde van de binnenstad.  
Hiervan profiteren de bewoners en de bezoekers van het plein. 
 
Welke planten?  
Zie de achterzijde van deze uitnodiging 
 

 
KOMT ALLEN 

BEWONERS GERECHT, BUURTBEWONERS, ANDERE BELANGSTELLENDEN 

WEES WELKOM 
 
Informatie bij: Eduard Groen, Gerecht 11 (06-18595721) of Leo van Maris, Gerecht 9  
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De keuze voor de beplanting van het Gerecht (op woensdag 13 
november 2019) is gebaseerd op de volgende uitgangspunten. 

1. Rekening houdend met de wensen van de bewoners. 
2. Planten die wintergroen en stevig zijn. 
3. Toepassing van planten die de biodiversiteit bevorderen (bijen, 

vlinders, vogels). 
4. Diversiteit: én stevig groen waar gewenst (zie 1) én kleur waar 

gewenst (zie 1). 
5. Niet te hoog (tussen 30 cm en 125 cm) én weinig onderhoud. 

Er zijn in totaal negen boomspiegels onder de leilinden.  

 

 
Aanvraag bij de gemeente ingediend voor de volgende beplanting: 

• Spiegel 1: vuurdoorn (Pyracantha coccinea ‘Firelight’). Crème witte 
bloemen. Oranje-gele bessen. Goed voor bijen, vlinders en vogels. 

• Spiegel 2: franjekelk (Tellima grandiflora) en ijzerhard (Verbena 
bonariensis). Bloemen geel, respectievelijk paars; bloei in mei-juli, 
respectievelijk juli-september. Bijen- en vlinders. 

• Spiegels 3 en 4: vleesbes (Sarcococa hookeriana var. Humilis). 
Hoogte tot circa 75 cm.  Witte bloemen, in kleine trosjes, bloei in 
februari en maart. Goed voor vogels, bijen en vlinders. 

• Spiegels 5, 6 en 7: kardinaalsmuts (Euonymus fortunei ‘Vegetus’). 
Bloemen licht groengeel, onopvallend. Vruchten crème met oranje 
zaden. Aantrekkelijk voor vogels, bijen en vlinders.  

• Spiegel 8: sierui (Allium aflatunense ‘Purple sensation’) en 
lavendel (Lavandula angustifolia ‘Dwarf Blue’). Bloei mei-juni, 
respectievelijk juli-september. Bijen en vlinders. 

• Spiegel 9: kattenkruid (Nepeta ‘Grol’). Bloemen donker 
paarsblauw. Bloei mei-september. Bijen en vlinders. Aan de randen: 
zuurbes (Berberis thunbergii ‘Atropurpurea Nana’. Bloemen geel, in 
kleine trosjes, april. Hoogte tot circa 40 cm. 


