Bestelformulier

Plantactie voor meer
streekeigen groen

Wenst streekeigen plantgoed te bestellen om te planten
op volgende locatie (straat en nr.) in De Panne:
..............................................................................................
In voortuin | achtertuin | weide | akker
(omcirkelen wat van toepassing is)

Haagpakketten:
1. Brede houtkant of bos		
2. Houtkant of bosje		
3. Gedoornde haag		
4. Bloemrijke haag			
5. Natte gronden			
6. Polderpakket			
7. Duinpakket 1			
8. Duinpakket 2			
9. Duinpakket 3			

.… x € 10 = € .............
.… x € 10 = € .............
…. x € 10 = € .............
…. x € 10 = € .............
.… x € 10 = € .............
.… x € 10 = € .............
.… x € 10 = € .............
.… x € 10 = € .............
.... x € 10 = €..............

Hoogstammige fruitbomen en laanbomen:
.… x
…. x
…. x
…. x
…. x
…. x
…. x
…. x
…. x
…. x
…. x

appel, nl.: ………………………………......................
peer, nl.: …………………………………....................
kers/Kriek,nl.:…………………………….....................
pruim, nl.: ………………………………......................
notelaar
paardekastanje
beuk
zomereik
kleinbladige linde
knotwilg
gewone plataan

Totaal: …... bomen | 4 voor € 25 = € .............
Totaal: € ............. (te betalen bij aanvraag)
Betalen is ook mogelijk via overschrijving. Stort het bedrag op
rekeningnummer BE95 0910 0021 6358 met vermelding van de
haagplantactie.
Ik verbind mij ertoe om het plantgoed goed te verzorgen en
eventuele uitval in het eerstvolgende plantseizoen te vervangen.
Ik ga akkoord om de beplanting door de afdeling Technische
Zaken te laten controleren, indien nodig.
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v.u.: Bram Degrieck, Zeelaan 21, 8660 De Panne | D/ 2018/14.412/01

Voornaam + naam: ................................................
....................................................................................
Adres: ........................................................................
Tel.: ............................................................................
....................................................................................

Hagen, bomenrijen en knotwilgen zijn typische elementen
in ons landschap en levensnoodzakelijk voor vlinders,
vogels en andere in het wild levende dieren. Daarom
voorziet het gemeentebestuur 2 keer per jaar een
plantactie voor meer streekeigen groen, waarbij elke
Pannenaar plantgoed kan bestellen tegen een voordelige prijs. Voor veel planten en dieren is het immers
belangrijk om tussen gemengde struiken te leven: vleermuizen gebruiken hagen om zich te oriënteren en vogels
zien er de perfecte broedplaats in. Ook landbouwgewassen profiteren mee omdat hagen de wind breken.

Haagpakketten
1. Brede houtkant of bos
5x zomereik - zoete kers - kleinbladige linde - es
Voor wie over voldoende ruimte beschikt. Deze soorten
kunnen hoog en breed uitgroeien. Het onderhoud is zeer
beperkt. De bomen verhogen de natuurwaarde van de
omgeving en kunnen best gecombineerd worden met
lagere soorten van bv. pakket 5 en 2. Groepsgewijs per
soort aanplanten.
2. Houtkant of bosje
5x haagbeuk - lijsterbes - veldesdoorn - zwarte els
Geschikt als schermgroen, zicht- en/of windscherm.
Plantafstand: 1 m (groenscherm, houtkant), 2 m (bosje).
3. Gedoornde haag
10x meidoorn - 10x sleedoorn
Bij kundig snoeien (jaarlijks voor de zomer) groeit deze
haag snel en gesloten. Bij niet snoeien kan ze ook uitgroeien als vrijstaande bloemrijke haag.
Plantafstand: 25 cm à 0,5 m.
4. Bloemrijke haag
5x wilde liguster - veldesdoorn - haagbeuk –
rode kornoelje
Een selectie van opvallend bloeiende en vruchtenrijke
soorten, met prachtige kleuren. Zeer aantrekkelijk voor
vogels, vlinders ... Geschikt als haag, waarvan de hoogte
afhankelijk is van je behoefte. Een minimale snoei om
de 3 à 5 jaar in het najaar is voldoende. Te veel snoeien
verhindert namelijk de bloei.
Plantafstand: 0,5 m (haag), 1 m ( zoom).
5. Natte gronden, waterkanten, moeilijke gronden
5x zwarte els - waterwilg - schietwilg - es
Beheren als hakhout of knotboom, of laten uitgroeien tot
volwaardige boom.
Plantafstand: 1 m (houtkant), 2 m (bosje), 5 à 9 m
(bomenrij).

6. Polderpakket
5x es - veldesdoorn - zwarte els - inheemse vogelkers
Goed bestand tegen hevige wind en zilte kleigrond.
Plantafstand: 1m (houtkant), 2m (bosje), 5 à 9 m
(bomenrij).
7. Duinpakket 1
5x eglantier - vlier - duindoorn - duinroos
Typische duinplanten. Duinroos is een goeie bodembedekker. Eglantier groeit snel en bloeit met dikke rozen.
Duindoorn kleurt de tuin met oranje bessen in de herfst
en van de Vlierbessen kun je lekkere drank maken.
Groepsgewijs per soort aanplanten.
Plantafstand: 1 à 2 m.
8. Duinpakket 2
kardinaalsmuts - brem - Gelderse roos - meidoorn
Een mooie selectie die goed gedijt op zandgrond, met
een variatie aan vruchten en bloemen in diverse kleuren.
9. Duinpakket 3
Helmgras
Ideaal voor duinbeplanting, verdraagt grote droogte,
heeft grijsgroene gepunte bladeren, lage begroeiing
(70cm)

Hoogstammige fruitbomen en laanbomen
Appelbomen
- trezeke meyers (vrij zoet, met wijnsmaak pluk vanaf oktober)
- dubbele bellefleur (tamelijk droog, weinig aroma,
gestreept aan de zonnekant - pluk vanaf oktober)
- jacques lebel (zuur en sappig, vettige schil - pluk begin
september)
- oogstappel (Transparente Blanche) (zuur en sappig, wordt zoet, maar gauw melig - pluk eind juli)
- sterappel (Kalvijntje, St.-Niklaasappel) (zoet, licht
gearomatiseerd - pluk september - niet op droge
grond)
- schone van Boskoop (Renet)(zuur, zeer aromatisch, ruwe schil - pluk oktober - niet op droge
grond)
- Franse renet (zoet, aromatisch - pluk eind oktober liefst op kalkrijke grond)
- radoux RGF (knapperig met fijne smaak - pluk eind
oktober)
Perenbomen
- bon chrétien williams (zoet, matig sappig, zeer
gearomatiseerd - pluk augustus - best op
beschutte plaats in luchtige grond)

- joséphine de malines (fijn aroma, suikermeloenachtig, zoet en zeer sappig - pluk eind oktober)
- conference (zoet, sappig, smeltend - pluk eind
september - liefst op voedzame grond met goede
vochtvoorziening)
- legipont (zoet, gearomatiseerd, smeltend,
sappig - pluk eind september: niet wachten tot
ze geel worden)
- bruine kriekpeer (oogstpeertje)
Kers en kriek
- early rivers (zoet - pluk half juni)
- castor (zoet - pluk begin juli)
- noordkriek (zuur - pluk eind juli)
Pruimenbomen
- reine-claude d’Oullins (geel, zoet, gearomatiseerd
en sappig, hoge kwaliteit - pluk begin augustus)
- queen victoria (rood, zoet - pluk half augustus)
- reine claude d’althan (paars, zoet, sappig,
verfrissend, hoge kwaliteit - pluk eind augustus)
- sainte-cathérine (zoet, zeer goede smaak pluk begin oktober)
Notelaren
- juglans regia cv. ‘Broadview’ (niet-veredelde
walnoot): als de boom alleen staat, kan het zijn
dat hij niet goed draagt wegens slechte bevruchting. Vruchtbaarheid: 7de of 8ste jaar na planten.
Laanbomen
Laanbomen worden in een rij geplant bv. op de toegangsdreef naar een woning of boerderij. Bomenrijen zijn
landschappelijk zeer belangrijk en dieren gebruiken ze als
verbindingsweg tussen hun voedsel- en broedplaatsen.
- Hardere soorten:
paardekastanje, beuk, zomereik, kleinbladige
linde
- Zachtere soorten:
knotwilg, gewone plataan
Hoe bestellen?
Bestellen kan 2 keer per jaar, vóór 1 maart en vóór
1 oktober, bij de dienst Milieu.
Een pakket van 4 bomen naar keuze kost € 25,
een haagpakket met 20 planten kost € 10.
Betalen doe je bij je bestelling.
De afdeling Technische Zaken levert het plantgoed
aan huis in de loop van april en november, zodat je
alles nog kunt planten in het natte plantseizoen.

