Er worden 13 verschillende pakketten
aangeboden, naargelang de ruimte die je
wenst te beplanten. Het plantgoed is tussen 80 en 120 cm groot (behalve de taxus,
zie verder).

Soorten: wilde liguster, veldesdoorn,

Pakket 1: Houtkant

Pakket 4: Doornhaag

Wie over voldoende ruimte beschikt (een
strook van ongeveer 20 m lang en 3 m
breed), kan een houtkant aanplanten. Het
onderhoud is zeer beperkt: een kapbeurt
om de 5 à 10 jaar.
Soorten: zomereik, haagbeuk, winterlinde,
zoete kers, vogelkers, lijsterbes.
12 planten: 6 soorten, 2 planten per soort,
goed voor 20 m. Prijs: 11 euro

Pakket 2: Houtkant voor natte en
moeilijke gronden
Een houtkant als pakket 1, maar met soorten die bestand zijn tegen een vochtige
bodem.
Soorten: zwarte els, grauwe wilg, schietwilg, boswilg, Gelderse roos en hazelaar.
12 planten: 6 soorten, 2 planten per soort,
goed voor 20 m. Prijs: 10 euro

Pakket 3: Geschoren doornloze haag
Een echte omheininghaag, waarvan de
hoogte afhankelijk is van zijn functie. Deze
haag wordt meestal twee maal per jaar
gesnoeid: voor en na de zomer. Daardoor
kan men de haag de gewenste vorm
geven, zodat deze weinig ruimte inneemt.
Bloemen en bessen krijgen echter geen
kans uit te groeien.

Gelderse roos.
24 planten: 6 soorten, 4 planten per soort,
goed voor 8 m. Prijs: 22 euro
Ondoordringbare haag voor afscherming.
Minimale snoei voor bloem en vruchtvorming.
Soorten: sleedoorn, eenstijlige meidoorn,
egelantier, hondsroos.
24 planten: 4 soorten, 6 planten per soort,
goed voor 8 m. Prijs: 22 euro

Pakket 5: Bloesem- en bessenhaag
Een pakket met bloeiende en bessendragende struiken. Door minimale snoei in
het najaar om de 2 jaar zullen de struiken
uitbundig bloeien en vruchten dragen,
wat heel wat vogels aantrekt. Door de
variatie in soorten is bloei verzekerd tot in
de zomer. De haag kan naargelang het
snoeiritme 1 à 2 m breed worden.
Soorten: sleedoorn, eenstijlige meidoorn,
Gelderse roos, gele kornoelje, sporkehout
en wilde kardinaalsmuts.
24 planten: 6 soorten, 4 planten per soort,
goed voor 8 m. Prijs: 22 euro

Pakket 6: Veldesdoornhaag
Haag bestaande uit één plantensoort,
geschikt als geschoren tuinafrastering.
Ondanks de naam heeft deze haag helemaal geen doornen of stekels. De veldesdoorn wordt ook Spaanse aak genoemd.
Daar deze plant vrij humusrijke grond
vraagt, is hij minder geschikt voor echte
zandgronden.
Soort: veldesdoorn - 25 planten. Goed
voor 6,25 m. Prijs: 23 euro.

Pakket 7: Meidoornhaag
Haag bestaande uit één plantensoort, geschikt als geschoren tuinafrastering. Deze
sterk doornige plant komt ook tot bloei,
indien hij kortgeschoren gehouden wordt.
De witte bloemen worden als nectarpro-
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ducenten bezocht door veel insectensoorten. De rode bessen worden gegeten
door allerlei vogelsoorten zoals onze wintergasten, kramsvogel en koperwiek.
Soort: eenstijlige meidoorn - 25 planten,
goed voor 6,25 m. Prijs: 23 euro

Pakket 8: Bijenbosje
Een bosje of een haag waarbij vooral
aan nectar- en pollenopbrengst werd
gedacht. Dat hebben onze wilde bijen
immers nodig.
Soorten: egelantier, hondsroos, sporkehout, veldesdoorn, wilde liguster en zoete
kers. 12 planten, 6 soorten, 2 planten per
soort.
Prijs: 11 euro

Pakket 9: Vogelbosje
Dit minipakket is bedoeld voor wie geen
haag wenst te planten, maar een hoekje
vrij heeft voor een klein bosje, een ideaal
nestplaatsje voor onze vogels.

Soorten: kardinaalsmuts, eenstijlige meidoorn, Gelderse roos, rode kornoelje en
sporkehout.
5 planten: 5 soorten, 1 plant per soort.
Prijs: 5 euro

Pakket 10: Taxushaag
Haag bestaande uit één plantensoort,
geschikt als geschoren lage tuinafrastering. Taxus is een inheemse naaldboom. Hij
groeit goed op zonnige tot beschaduwde
plaatsen op vochtige, goed doorluchte,
matig voedselrijke, humeuze grond. De
plantjes zijn 40 tot 60 cm hoog. Hou er
rekening mee dat dit een zeer traag groeiende plant is. Voordeel is dan weer dat je
weinig snoeiafval hebt. De plant is giftig.

Een taxushaag is onze enige streekeigen
haagsoort die ‘s winters groen blijft. Taxus
staat de laatste jaren in de belangstelling
wegens zijn kostbare inhoudsstof baccatine die gebruikt wordt voor kankerbestrijdende medicijnen.
Soort: taxus - 5 planten. Goed voor 1,5 m.
Prijs: 8,50 euro

Pakket 11: Haagbeukenhaag
Bekende boerenerfhaag, wordt meestal
op 1,5 m geschoren, voor en na de zomer.
Niet te verwarren met een haag van
(rode) beuk.
Soort: haagbeuk - 25 planten, goed voor
6,25 m. Prijs: 22 euro

Pakket 12: Beukenhaag
Het gaat hier om de natuurlijke groene
variant. De cultuurvariëteit “rode beuk”
bieden we niet aan.

Soort: beuk - 25 planten, goed voor 6,25
m. Prijs: 25 euro

Pakket 13: Ligusterhaag
Liguster is een mooie haagplant die vroeger overal te zien was. Mogelijk is juist om
die reden deze haagplant inmiddels minder populair. Eigenlijk best gek, want het
is een mooie haagplant met klein blad,
dichtvertakt en een frisgroene uitstraling.
Vogels zijn er gek op (zowel vanwege de
beschutting, als de besjes).
Liguster groeit vrij snel. En niet onbelangrijk:
Een ligusterhaag is heel makkelijk in elke
gewenste vorm te snoeien. Het is dus een
ideale plant om buxus mee te vervangen.
Soort: wilde liguster - 25 planten. Goed
voor 6,25 m. Prijs: 23 euro.
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Iets over ... klimplanten
Klimplanten zijn helemaal in. Ze groeien
en bloeien tegen muren, schuttingen en
hekwerken, en zijn ideaal om dit soort
constructies te verfraaien en te verlevendigen. Je hebt ze in alle mogelijke variëteiten: prachtig bloeiende, groenblijvende,
geurende, ... Klimplanten hebben weinig
grondoppervlak nodig en zijn uitermate
geschikt voor een “tegeltuintje” op het
voetpad.
Klimplanten “wortelen” niet in de muur.
Alleen op oudere en verweerde muren of
bij gescheurd en afbrokkelend pleisterwerk
kan het gebeuren dat zich wortels ontwikkelen die gebruik maken van de voedingsstoffen in de spleten en zo schade
aanrichten.
De klimplanten wilde kamperfoelie, hop
en bosrank worden individueel verkocht
aan 5 euro.

14 Hop (Humulus lupulus)
Vrucht: Er ontstaan sterk geurende
geelgroene vruchten aan de vrouwelijke
planten.
Groeiwijze: Hop is een kruidachtige,
rechtswindende slingerplant die 6 tot 8 m
hoog wordt en 2 tot 3 m breed. De plant
kan tot 10 jaar oud worden.

eventueel wel zon, mits hij in de droogteperioden voldoende water krijgt. Beschutten tegen wind. Wordt best op een voedselrijke, vochtige en goed gedraineerde
bodem aangeplant. De plant is slechts
matig winterhard.
Verzorging: Hop is een vaste plant en zal
dus in de winter bovengronds afsterven en
in het voorjaar terug uitschieten. Daarom
wordt de plant best in de herfst, na de
bladval, boven de basis afgesneden ofwel
in het voorjaar, voor het uitlopen van de
bladeren. In het voorjaar is het aangeraden om de plant een bemester voor
bloeiende heesters te geven. De grond
mag niet arm worden, de plant verbruikt
veel voedingsstoffen bij zijn jaarlijkse, uitbundige groei.
Opmerkingen: De plant wordt gekweekt
vanwege een bestanddeel in de hopbellen dat gebruikt wordt bij de bereiding van
bier en er de bittere smaak aan geeft. Er
zijn mensen die vinden dat de mannelijke
planten stinken, plant ze daarom beter
niet te dicht bij het terras. Bij vochtig weer
en bij gebrekkige luchtcirculatie kan de
plant aangetast worden door de valse
meeldauw (hopplaag). Opgepast: prima
als gevelplant, maar in de tuin kan hij
woekeren!

15 Wilde kamperfoelie (Lonicera
periclymenum)
Vrucht: Na de bloei verschijnen er koraalrode tot zwarte bessen die GIFTIG zijn voor
de MENS. Voor vogels zijn ze wel eetbaar.
Groeiwijze: Het zijn slingerplanten die allemaal rechtswindend zijn. Ze groeien tot
1m per jaar en worden enkele tientallen
jaren oud.

Klimhulpen: Een latwerk of spandraad kunnen als klimhulp fungeren. Jonge scheuten
vastbinden.
Standplaats: Groeit het beste in de schaduw of halfschaduw, maar verdraagt
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Klimhulpen: Latwerk, opgespannen kabels
of andere hulpmiddelen kunnen gebruikt
worden. De plant moet zich m.b.v. zijn ranken rond het object kunnen slingeren. Om
tegen een muur te kunnen klimmen, kan
de kamperfoelie niet zonder klimhulp.
Standplaats: Een halfbeschaduwde plaats
is ideaal voor een kamperfoelie. De plantvoet mag niet in de zon staan. De wortels

staan best in de schaduw, de scheuten
mogen in de zon komen. Groeit op een
doorlatende bodem en kan niet tegen
staand water. Aanplanten in het voorjaar
of in de herfst. Water geven in het eerste
jaar van de aanplanting en bij droogte.
Jonge scheuten dienen vastgebonden te
worden, deze kunnen nog niet zelf ranken.
Beschermen tegen vorst is niet nodig.

vochtige bodem. De wortels mogen echter niet in natte grond staan. Daarom kan
er een laag grind als drainage aangebracht worden in het plantgat vooraleer
de plant erin te planten. De bodem mag
ook niet uitdrogen, daarom is het aangeraden om de planten in droge zomers
regelmatig (tot 3x/week) water te geven.
Ze zullen niet goed gedijen op een sterk
zuurhoudende, arme of erg zware, natte
en koude grond. De planten zijn uitstekend
winterhard.
Verzorging: Clematissoorten kunnen in het
voorjaar of in de herfst aangeplant worden op 30-40 cm van de gevel. 15 cm dieper planten dan de plant in de pot heeft
gestaan. In de winter hoeft men ze niet
te beschutten tegen de vorst. Bosranken
beginnen laat in de zomer te bloeien (na
midden juni) op hout van hetzelfde jaar.

Verzorging: In het voorjaar, voor het
uitlopen, kunnen oude en dode scheuten
gesnoeid worden. Oudere planten kunnen
onderaan kaal worden, een verjongingssnoei na de bloei kan helpen.

Alhoewel snoei niet echt nodig is, kan
regelmatige terugsnoei, in februari - maart,
de bloei stimuleren. Alle scheuten van vorig seizoen tot net boven een paar oude
knopen weghalen (tot op 1 m of minder).
Wanneer de planten te groot worden,
mogen ze pas in de herfst teruggesnoeid
worden.

Opmerking: Wanneer kamperfoelie op
een hete of een te droge plaats groeit, zal
hij aangetast worden door echte meeldauw. Vooral de blad- en bloemknoppen
zullen het slachtoffer worden. Verwijder
daarom zo snel mogelijk de aangetaste
delen. Op warme en droge plaatsen kan
de plant ook last hebben van bladluizen,
spint en bladvlekkenziekte.

16 Bosrank (Clematis vitalba)
Groeiwijze: De bosrank groeit aan bosranden, in holle wegen en struwelen. Is een
snelle groeier die tot 10 m hoog en 5-8 m
breed kan worden en is dus niet geschikt
voor kleine ruimten.
Klimhulpen: Er zijn geen speciale klimhulpen nodig, een latwerk of opgespannen
kabels zijn het mooist. Jonge scheuten
worden best vastgebonden.

Opmerking: Clematis kan last hebben van
verwelkingziekte, bladvlekkenziekte en
echte meeldauw.

Standplaats: Staat liefst niet in volle zon
en beschut tegen wind op een kalkrijke,
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17 Knotwilgpoot
Prijs: 4 euro
Een mooie landelijke knotwilg bekom je
door het aanplanten van een knotwilgpoot. Dit is een tak afgehakt van een
andere knotwilg, ongeveer 2,5 m lang en
4 tot 6 cm doorsnede. Indien deze poot
ongeveer 60 cm diep wordt geplant, zal
ze wortel schieten en uitgroeien tot een
volwaardige knotwilg.
De knotwilgpoten worden geoogst bij beheer in natuurgebieden van Natuurpunt.

Het bestuiven van een fruitboom is erg belangrijk. Zonder dat een normale fruitboom
bestoven wordt, laat hij zijn bloesem vallen
en gaat hij geen vruchten vormen. Er zijn
ook zelfbestuivende bomen. Deze bieden
we aan. Ze geven dan wel vrucht, maar
altijd minder dan met kruisbestuiving.
Een bestuivende boom moet natuurlijk van
dezelfde fruitsoort zijn (een appelboom
wordt door een appelboom bestoven),
en het liefste een ander ras die in dezelfde
periode bloeit. Welke rassen dit zijn kunt u
vinden met de handige bestuivings-hulp
op www.fruitbomen.net/bestuiving. De
bestuivende boom mag tot 100m van de
fruitboom vandaan staan, kijk dus ook
even in de tuin van de (over)buren!
De aangeboden fruitbomen zijn de halfstamversie en ze hebben een stamomtrek
van 8 à 10 cm op 1 m hoogte. Er wordt
een steunpaal meegeleverd.
De fruitbomen worden verkocht
aan 24 euro/stuk.

18 Pruim Belle de Louvain
Deze pruimensoort houdt van een standplaats in volle zon en van een neutrale tot
licht kalkrijke goed, doorlaatbare grond.
De boom bloeit in april met geurende witte bloemen en lokt dan bijen en vlinders.
De soort is zelfbestuivend, maar kruisbestuiving met bomen die in de buurt staan
levert een betere oogst op.

19 Kers Lapins
In april bloeit deze kersensoort met mooie,
witte bloesems, ideaal voor wilde bijen en
honingbijen. Deze variëteit is zelfbestuivend, wat belangrijk is als er geen andere
kersenboom in de buurt staat. De kersen
smaken heerlijk als tussendoortje, maar zijn
ken. Tijdens de herfst kleurt het blad rood
tot oranjerood. Net als de meeste kersenbomen heeft deze soort enkele jaren
nodig om vruchten te geven.

20 Appel Elstar
Wilgen knotten te Schelle
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Deze appelboom bloeit van midden
mei tot begin juni, met een zee van licht

geurende, lichtroze bloesems. De soort
is deels zelfbestuivend. Voor een extra
goede opbrengst is de aanwezigheid van
een goede bestuiver nodig. Een zomer- en
een wintersnoei is een aanrader voor deze
soort.

21 Peer Doyenné du Comice
Deze perenboom bloeit van eind april tot
half mei met witte bloesems, ontluikend
uit rozerode bloemknoppen. De soort kan
zichzelf bestuiven, maar een kruisbestuiving met andere soorten geeft meer en
beter gevormde vruchten.

Pruim Belle de Louvain

Fruitbomen aanplanten
Graaf een ruim plantgat en maak
de grond goed los. Het best plaats je
eerst de boompalen. Zet de boompaal aan de windzijde, dit is meestal
het noordwesten, de boom heeft
dan minder last van schuurwonden.
De steunpalen sla je minstens 50 cm
diep de grond in. Meng wat compost
in het plantgat. Zorg dat de wortels
voldoende plaats hebben om te
groeien. Geef water in het plantgat
en maak dicht. Druk stevig aan. Maak
de boom vast aan de steunpalen met
de elastische boombinders.
Fruitbomen groeien het liefst in de
zon en staan graag in een voedzame
bodem. Ze houden absoluut niet van
natte gronden. Het meeste fruit doet
het ook op een plekje in de halfschaduw, maar dit levert wel minder
vruchten op. Ook smaken de vruchten die genoten hebben van een
zonnetje veel zoeter dan vruchten
die in de halfschaduw staan. Zonlicht
zorgt namelijk voor suikeraanmaak. Bij
het aanplanten van meerdere bomen
plant je ze het best in de noordmeeste licht. Bemest de bomen met
een samengestelde stikstofarme
meststof.

Kers Lapins

Appel Elstar

Peer Doyenné du Comice
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