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Naar goede gewoonte organiseren het lokaal bestuur en de milieuraad opnieuw de jaarlijkse actie “Behaag het 
Landschap”. Dit jaar staan (fruit)bomen, kleinfruit en bloembollen in de kijker. 

Je eigen tuin, groot of klein, kan een verschil maken voor de natuur en het klimaat. Hoe? Plant een boom, 
haag of bloembollen. Zo zorgen we samen voor meer groen, wat goed is voor mens en dier. Maak van je 
tuin een fijne plek voor vogels, bijen en vlinders en geniet zelf volop van de bloesems en het fruit. Want wat 
is er heerlijker dan zomaar fruit te kunnen snoepen, recht van de struik? Kies voor kleinfruit en pluk je gezond 
tussendoortje zelf in je eigen tuin. Bessen vragen niet veel plaats en onderhoud en zorgen zelfs in een klein 
tuintje voor extra tuinplezier.
 
Fruitbomen zijn wat forser, maar ook zij kunnen in de tuin verwerkt worden. Niet enkel boomgaarden, ook 
alleenstaande fruitbomen zijn zeer waardevol en betekenen een ecologische en landschappelijke 
meerwaarde. Bovendien zorgen ze voor lekkere, verse en gezonde vruchten. Als je niet veel ruimte hebt maar 
toch graag fruit uit eigen tuin wil, is een fruithaag van appel- en perenbomen de ideale oplossing!

INFOAVONDEN: kies met kennis

Maar hoe maak je een keuze uit het brede assortiment? Hoe plant en verzorg je je nieuwste aanwinst? Kom 
tijdens de bestelperiode naar één van de infoavonden. Zo kan je met inzicht en gericht het gepaste fruit 
selecteren.

· Maandag 30 september, 19.30 uur : Hoogstam fruitbomen 
· Maandag 7 oktober, 19.30 uur: Fruithaag

De infosessies gaan door in de gemeentelijke basisschool van Berlaar-Heikant, Aarschotsebaan 60. 

Hoe bestellen?
Vanaf maandag 30 september tot vrijdag 18 oktober (uiterste besteldatum) bestel je je (fruit)boom, kleinfruit 
en/of bloembollen via bijgevoegd bestelformulier of via de gemeentelijke website (www.berlaar.be/BHL2019). 
Het  formulier is ook te verkrijgen aan het onthaal van het gemeentehuis.

Betalen?
Nadat je je formulier hebt ingediend, ontvang je een factuur voor de bestelde bomen of planten. Let op dat je 
de betaling op tijd uitvoert, want je bestelling is pas definitief na ontvangst van het correcte bedrag.

Waar en wanneer afhalen?
Op zaterdag 16 november tussen 10 en 12 uur in het gemeentelijk magazijn
(Hellegatstraat 1, naast het containerpark). Bij afhaling dien je je betalingsbewijs voor te leggen. 

Opgelet!
Deze actie geldt enkel voor de inwoners van Berlaar.

Het via deze actie aangekochte plantgoed moet in Berlaar worden aangeplant.

Behaag het Landschap 2019
met fruit
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AALBES
Ribes rubrum

RODE AALBES
Jonkheer van Tets
Vroeg rijp (juni-juli), mooie donkere bessen met licht zure tot zoete 
smaak. Lichtjes gevoelig voor bladvalziekte.

WITTE AALBES
Blanka
Laat rijpend (einde juli-begin augustus). Lange trossen met veel aromatische, 
zurige bessen. Lichtjes gevoelig voor bladvalziekte.

Plantafstand 1 à 2 meter
De aalbes is geschikt voor alle grondsoorten, maar verkiest een iets vochtige, rijke 
maar losse grond. Hij houdt van een luchtige standplaats in de zon of halfschaduw.

prijs: 0,99 euro/plant 
formaat: 3/5 takken (blote wortel)

FRAMBOOS
Rubus idaeus

Autumn Bliss
Herfstframboos. Heeft grote, gelijkvormige vruchten van goede 
smaak met lange pluktijd (vanaf augustus tot eerste vorst). De 
struik draagt twee keer en heeft opgaande, stevige scheuten 
waardoor de struik weinig extra steun nodig heeft. Weinig of geen 
ziekten.

prijs: 0,83 euro/plant
formaat: 1 tak (blote wortel)

Plantafstand min. 0,4-0,5 meter

Kleinfruit
Het aanplanten van kleinfruit in je tuin biedt heel wat voordelen. De vruchten kan je plukken en 
verwerken in gerechten, confituur of gewoon uit de hand eten. Daarnaast trekken bessen ook de 
aandacht van vogels die je tuin trakteren op een bezoekje. De meeste soorten kleinfruit hebben weinig 
verzorging nodig. Zo stellen aalbessen nauwelijks eisen aan hun standplaats, maar wordt een droge, 
zanderige ondergrond best eerst verbeterd met compost. Omdat de struik maar oppervlakkig wortelt is 
het ook oppassen geblazen bij het hakken en wieden. Om de struiken tot een goede ontwikkeling te laten 
komen zijn de vermelde plantafstanden aanbevolen. Aalbessen kunnen echter ook als haag worden 
aangeplant met een plantafstand van ongeveer een halve meter.

Fruit- en Notenbomen
N a t u u r l i j k  b e h e e r d e  b o o m g a a r d e n  z i j n  d e  m e e s t  g e v a r i e e r d e  
levensgemeenschappen in het cultuurlandschap. Ze vervullen een belangrijke 
ecologische en landschappelijk functie, maar ook een alleenstaande 
hoogstamfruitboom is zeer waardevol en kan je voorzien van lekkere en 
gezonde vruchten.
De meest geschikte bodems voor fruit zijn voldoende vochthoudende 
leem- en zandleemgronden. De bodem mag niet te nat zijn (vooral in 
de winter) en best kalk- en humusrijk. Waterzieke gronden moeten 
ontwaterd worden en bij aanplanting zet men de bomen het best 
op een 'heuvel' om de wortels te vrijwaren van verrotting. Vooral 
appels zijn gevoelig voor te natte gronden.
Een droge zandgrond kan men geschikt maken door regelmatig 
organisch materiaal toe te dienen. Dit mag echter niet rechtstreeks op 
de wortels want dan kunnen ze verbranden. Als je van plan bent om 
meerdere soorten aan te planten, hou er dan rekening mee dat appels, 
peren, kersen, notelaars doorgaans grote bomen worden. Pruimelaars 
blijven eerder klein. Het is belangrijk dat er voldoende licht en lucht aan 
het fruit komt, waardoor de bomen dus best niet te dicht bij elkaar 
staan. 

Hoogstam
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APPEL
Malus domestica
Te  s n o e i e n  o p  3  à  4  
g e s t e l t a k k e n  t o t  b r e e d  
openstaande kruin.

Melrose
Dit appelras vormt grote, knapperige appels 
met een aantrekkelijk rode kleur. Het 
vruchtvlees is sappig en heeft een roomwitte 
kleur. De appels hebben een zachtzoete, sappige 
smaak. Perfect voor de bereiding van appelmoes, 
gebak en ook gewoon als eetappel. 
Deze appelboom heeft een matige groei en kan dus makkelijk in vorm gehouden worden. Hij bloeit zeer 
rijkelijk rond midden mei en verspreidt, met zijn grote hoeveelheid aan lichtroze bloesems, een aangename 
geur. Hij heeft wel nood aan één of meerdere bestuivers om een goede opbrengst te kennen.
Oogst: vanaf de tweede week tot het einde van oktober
Consumptie: november tot maart

Reine des Reinettes
Matig sterke boom, steile en stugge groeier. Vormt een smalle, dicht bebladerde boom met middelmatig 
groot, opgericht, bolvormig kruin. Matig sappig, matig zoet en aangenaam zurig. Middelmatig dikke 
vrucht met een oranjegele grondkleur, zalmkleurig gestreept aan de zonkant. Deels zelfbevruchtend en 
mogelijke bevruchter van vele andere variëteiten.
Oogst: eind september, begin oktober. 
Consumptie: als verse eetappel te consumeren van oktober tot november.

Reinette Hernaut
Sterke, groeikrachtige variëteit. Draagt sappige, grote, zoetzure vruchten. Rood aan de zonzijde met karmijnrode 
strepen. Zeer goede dessertappel en sapappel. Goede stuifmeelkwaliteit.
Oogst: oktober  
Consumptie: tot januari

Plantafstand 10 meter
Prijs: 13,36 euro/plant
formaat: 8/10 cm stamomtrek (blote wortel)

PEER
Pyrus communis
Rechtopgaande kruin met verdiepingsgewijze gesteltakken rondom.

Dubbel Flip (Beurré de Mérode)
Rustieke boomgaardvariëteit (rond 1800), groeikrachtig.
Vruchten : sappig, goed smeltende dessert- of keukenpeer, ook om sap te persen. Een Dubbel Flip kan tot 
op hoge leeftijd tot een kolossale boom uitgroeien en heeft dan ook voldoende groeiplaats nodig 
(plantafstand 10+ meter).
Oogst: vanaf eind augustus.

Comtesse de Paris
Zeer vruchtbaar, in twee beurten te plukken. Weinig ziektegevoelig. 
Vruchten : middelgrote peer met sappig vruchtvlees dat hard blijft tot het einde van de winter. Goed om uit de hand te 
eten of voor moes, minder voor de keuken
Oogst: eind november, bewaarbaar tot februari.

Plantafstand 10 meter
Prijs: 13.36 euro/plant
Formaat: 8/10 cm stamomtrek (blote wortel)3

Respecteer daarom de vermelde 
plantafstanden.
Fruitbomen eisen over het 
algemeen veel zon, wat het 
uitzicht en vooral de smaak 
van de vruchten ten goede komt.
Beschut hen tegen koude oosten- 
e n  n o o r d o o s t e n - w i n d e n  e n  
stormachtige westenwinden (houtkant 
of ander windscherm).

Hoogstam
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PRUIM
Prunus domestica
Weinig snoei vereist (alleen slechtgeplaatste takken wegsnoeien).

Reine Claude d'Ouillins
Groeikrachtige en vruchtbare boom. Oud ras (1869). Zelfbestuivend.
Vruchten: middelmatig groot, mooi rond, helder geelgroen van kleur. Typisch geel, zacht, erg sappig en 
zoet vruchtvlees. Eerste kwaliteit dessertpruim, maar ook geschikt voor confituur en opleggen. Vroege 
bloei.
Oogst: eind juli, eerste helft augustus.

Queen Victoria
Meest vruchtbare kleine boom, beste bestuiver voor andere pruimen. Kortere 
plantafstand mogelijk.
Vruchten: ovaal, gelig tot rozerood, steen komt goed los. Erg goede 
verwerkingspruim, mindere dessertpruim. 
Oogst: eind augustus, begin september.

Plantafstand  7 à 8 meter
Prijs: 12,83 euro/plant
formaat: 8/10 cm stamomtrek (blote wortel)

KERS
Prunus cerasus / avium
Zo weinig mogelijk snoeien (alleen afgestorven takken). Pluktijd van eind mei tot half juli. Kruisbestuiving 
noodzakelijk.

Witbuiken (Bigarreau Blanc et Rose, Capucienen)
Matig tot sterk groeiende boom. Oude soort (voor 1850) die wat gevoelig is voor gomziekte en monilia. 
Goede bestuiver van andere kersen, maar niet zelfbevruchtend.
Vruchten: groot, lichtroze met geel gekleurd, barstgevoelig door de grootte. Zeer zoet van smaak. 
Bruikbaar als eet- en dessertkers.
Oogst: eerste helft juli

Zwarte Krakers (Bigarreau Noir, Gros Noir)
Een erg oud ras dat al in 1540 in Parijs gekend was. Matig tot grote boom, weinig ziektegevoelig. Goede 
bestuiver van andere kersen, maar niet zelfbevruchtend.
Vruchten: roodzwarte vrucht met krakend vruchtvlees en donkerrood sap. Heerlijke dessertkers maar ook 
geschikt voor de keuken.
Oogst: tweede helft juli.

Plantafstand 10 meter
Prijs: 13,04 euro/plant
formaat: 8/10 cm stamomtrek (blote wortel)

OKKERNOOT - WALNOOT
Juglans regia
Grote prachtige boom met waardevol hout en heerlijke 
vruchten.
!!! OPGEPAST MET SNOEI !!!
Alleen indien echt noodzakelijk en dan best aan het einde 
van de zomer om bloeding te voorkomen.

Broadview
Grote, mooie en goed gevulde vruchten. Zeer productief ras, zelfs op 
jonge leeftijd. Geen zelfbevruchting. Boom met matige groei (max. 15-
20 m hoog).

Plantafstand 12 meter
Prijs: 65,83 euro/plant
formaat: 8/10 cm stamomtrek (blote wortel)

Zaailing
Geen cultivar. Tot 30 meter hoge schaduwboom. Draagt in regel pas vanaf het vijftiende levensjaar.

Plantafstand +12 meter
Prijs: 16,43 euro/plant
formaat: 8/10 cm stamomtrek (blote wortel)
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APPEL
Malus domestica
Er worden 5 soorten appelbomen aangeboden. Om tot een optimaal resultaat te komen 
dien je minimaal een drietal variëteiten te voorzien.

Queen Cox
Bloeit vroeg in mei met wit-roze bloesems. Bleekgroene appel, die bij het rijper worden meer rood 
kleurt, sappige aromatische smaak. Hij wordt gebruikt als eetappel en bewaarappel, maar is ook 
geschikt als keukenappel (appelmoes, appeltaart,…). 
Vanaf eind september is deze appel plukrijp en vanaf half oktober consumptierijp.

Topaz
Groen-gele achtergrond, met een donkerrode voorgrond. Vast, sappig en fris. Goede resistentie en bestuiver. 
Zeer goede eetappel, kan ook gebruikt worden voor sap, bakken en moes. Lange bewaartijd tot eind januari.
Vanaf eind september is deze appel plukrijp en eind oktober consumptierijp.

Santana
Knapperige, sappige en frisse appel. Grondkleur groengeel, helder tot donkerrode, iets gestreepte dekkleur 
(hypo allergeen). Goede ziekteresistentie, goede bestuiver. Eetappel met korte houdbaarheid. Oogst tussen 
eind augustus en half september (oktober). De rijpe vruchten hebben na bewaring een vettige schil. Pas vanaf 
half oktober is de appel te eten, maar is in het begin nogal zuur. De appel is onder speciale 
bewaaromstandigheden te bewaren tot eind februari. 

Discovery
Discovery is een vroege appel maar kort bewaarbaar. Deze plant bloeit vroeg , in een wit tot lichtroze bloesem. De 
knoppen van de bloesem zijn donkerroze. De appels die aan deze boom komen hebben de kleur roodgeel. De 
Discovery-appel heeft een zachtzure smaak. Deze tamelijk kleine appel met rode blos is sappig en geschikt als 
eet- en moesappel. Rijptijd: eind augustus. Goede bestuiver voor andere rassen

Reinette Hernaut
Sterke, groeikrachtige variëteit. Draagt sappige en grote vruchten met een zoete tot zwakzure smaak. De 
vrucht is rood aan de zonzijde met karmijnrode strepen. Zeer goede dessert- en sapappel.
Goede stuifmeelkwaliteit.
Oogst: oktober. Consumptie tot januari.

Plantafstand tot  1  meter 
prijs:   5,94 euro/plant 
formaat: 8/10 cm stamomtrek (blote wortel)

PEER
Pyrus communis
Er worden 5 soorten perenbomen aangeboden. Om tot een optimaal resultaat te komen dien je minimaal 
een drietal variëteiten te voorzien.  

Clapp's Favourite
Typische zomerpeer die best op een wat beschutte plek wordt geplant. Enigzins gevoelig voor perenvuur. Sappig en 
lichtzurig van smaak, rijp heeft ze een rode blos maar korte bewaarduur. Vooral geschikt als 
dessertpeer, maar kan ook gedroogd of verwerkt worden. 
Pluk: tweede helft van augustus. Consumptie: eind augustus begin september.

Bonne Louise d'Avranches
Geelgroen met roestvlekken en mooie rode blos aan zonnezijde. Zeer sappig, zoetzuur met een fijne 
aromatische smaak. Plukrijp vanaf half september. Eetpeer, kan ook gedroogd worden of voor sap. Te 
bewaren (consumptie) tot eind oktober. 

Beurré Alexander Lucas
Een zeer matig smakende grote eet- en bewaarpeer. Het vruchtvlees is grof en korrelig, tamelijk 
sappig en matig zoet. De pluk valt vanaf begin tot half oktober.
Hij heeft van nature een lichtgroene kleur en zodra de peer rijp is, wordt hij geel met een roestige 
kleur om de steel. Plukrijp: eind september - begin oktober.
Bewaren: bij natuurlijke opslag meestal tot december.

Ananas de Courtrai
De Ananas de Coutrai is een grote, dikke goudgele peer die rijpt in september. 
Het is een gezonde rustieke boom met een matig grote dessertpeer als vrucht. 
Sappig en licht rins tot zoet van smaak. Weinig ziektegevoelig. 
Pluk: eerste helft van september. Consumptie: september.
Prijs: 6,04 euro/plant5

Fruithaag
Beukenhaag, houten schutting,… er is veel meer mogelijk als erfscheiding. Een fruithaag is een geweldig idee: 
het zorgt niet alleen voor een mooie afscheiding maar het levert ook een heerlijke oogst op! De fruitbomen 
kunnen vrij dicht tegen elkaar worden aangeplant, tot op één meter afstand van elkaar. De productie die van 
zo'n originele fruithaag afgehaald kan worden is erg hoog. Voor een fruithaag dien je minimaal een 
drietal variëteiten per soort te voorzien, welke minimaal 2 meter ruimte in beslag zal nemen en 1 
meter breed zal worden. Je kan de fruithaag ook tegen een muur plaatsen.



General Leclerc
Grote, groene peer van zeer goede kwaliteit. Een zeer fijne eetpeer.
Hij bloeit in april en mei met witte bloesems, later in de zomer gevolgd door grote bronsgele vruchten 
met een zoete, frisse smaak en aangenaam geparfumeerd, stevig vruchtvlees.
Plukrijp: begin oktober, eetrijp: oktober tot december.
Plantafstand tot 1 meter
prijs: 6,04 euro/plant
formaat: 8/10 cm stamomtrek (blote wortel)

Bomen en Knotbomen
Beuk
Fagus sylvatica

Kan uitgroeien tot een imposante boom van ruim 30 m hoog, te herkennen aan de gladde grijze 
schors en leerachtige bladeren. Beuken verdragen geen vochtige of erg droge standplaatsen 
en geen felle zon op de schors. Op latere leeftijd kan je genieten van de lekkere 
beukennootjes. De rode beuk is een natuurlijke variant met bruin-paarse bladeren.
Beuk (gewone)    Beuk (rode variëteit) 
Prijs: 28,65  euro/plant  Prijs: 30,77 euro/plant
Plantgrootte: 10/12 stamomtrek

Knotwilg (poten)
Salix sp.

Wilgenpoten zijn forse takken van ongeveer 2,5 meter lang en ze worden tot ongeveer 1 
meter in de grond gestoken. Deze poot schiet wortel en groeit uit tot een nieuwe wilg 
die geknot kan worden. Omdat poten afkomstig zijn van snoeiwerken (knotten), 
kunnen ze pas in de periode december-februari bij je thuis worden geleverd. Ze worden 
aangeleverd door Natuurpunt. Je wordt op de hoogte gebracht van de levering. 
Prijs: 4 euro / stuk

Eik
Wintereik , Zomereik
Quercus petraea, Quercus robur

Eerder traag groeiend maar kan een hoogte van ruim 35 meter bereiken. De bladeren 
verkleuren in de winter roestbruin. De eikels worden door heel wat dieren gesmaakt. 
Een volgroeide eik is een statige, bijna mytische boom, maar een eik kan ook als hakhout of 
knotboom beheerd worden.
Bij de zomereik staan de eikels op steeltjes en zitten de bladeren tegen de tak terwijl dit 
bij de wintereik omgekeerd is. De wintereik loopt twee weken later uit dan de zomereik. 
Eiken hebben niet graag zware kleiige bodems. De wintereik verdraagt beter de 
droge bodems en de zomereik de iets nattere standplaatsen.
Wintereik   Zomereik
prijs: 27,59 euro/plant    prijs: 27,59 euro/plant
plantgrootte: 10/12 stamomtrek

Linde
Winterlinde (kleinbladige linde) en Zomerlinde (grootbladige linde)
Tilia cordata, Tilia platyphyllos

Als boom  kan de linde ruim 20 meter hoog worden, maar hij is ook toepasbaar als 
hakhout. Vaak worden linden gekandelaard (zie dorpsplein) of als leiboom gebruikt. De 
linde stelt weinig eisen aan de bodem zolang die niet te nat is. De kroon is vrij licht maar 
wordt meer dan 15 meter breed bij een volwassen boom. De zomerlinde wordt wat groter, 
maar de winterlinde is toleranter voor vochtigheid. De winterlinde heeft meer bloemtrossen 
dan de zomerlinde en waar die bij de winterlinde opstaand zijn, hangen ze bij de 
zomerlinde naar beneden. De winterlinde loopt twee weken later uit dan de zomerlinde.
Lindebloesems bevatten veel nectar en zijn dus belangrijke voedselplanten voor bijen. Ze 
worden ook vaak gebruikt voor thee.
Winterlinde                                            Zomerlinde
Prijs: 26,53 euro/plant                           Prijs: 24,41 euro/plant
Plantgrootte: 10/12 stamomtrek

Spork (vuilboom of sporkehout)
Frangula alnus of Rhamnus frangula

De spork heeft gaafrandige en glanzende blaadjes die opvallend geel kleuren in de herfst. 
De donkere twijgen hebben witte korreltjes. Zowel de knoppen als de bloempjes zijn klein. 
Het is echter een belangrijke nectarplant voor bijen. De struik bloeit erg lang, van mei tot 
de herfst. De vruchtjes zijn eerst geel, vervolgens rood en wanneer ze rijp zijn zelfs zwart, 
een lekkernij voor vogels. Spork gedijt op arme bodems, maar uiteraard ook op rijkere.
Prijs: 0,77 euro/plant
Plantgrootte: klein plantgoed, 60/100 plantgrootte
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Hoogstammige
bomen moeten

minimaal 2 meter van
de perceelrand staan.

Hou er rekening mee dat de
straal van de volwassen kruin

al gauw 5 tot 7 meter kan
bedragen voor bepaalde 

soorten. Te dicht bij de rand 
planten zorgt voor veel

meer snoeiwerk op
moeilijk bereikbare

plaatsen.
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BLOEMBOLPAKKETTEN
Verschillende pakketten met grote, gezonde bloembollen van bekende bloemen en 
specialiteiten.
Maai de bladeren van bollen nooit weg, die hebben ze nodig om de bol voor het 
volgende jaar op te bouwen. Zo kan je jarenlang van de bloembollen genieten.
Voor boomgaarden zijn vooral de vroegbloeiers, narcis en krokus, erg 
interessant.

Laag en vroeg  19,99 euro/pakket
Deze pakketten bestaat uit lage vroegbloeiende bollen. Ideaal om tussen beplanting 
te plaatsen die wat later op gang komt, of zelfs in een gazon.
Pakket A: 150 narcis 'Tête-à-tête' (lage, gele narcis)
Pakket B: 25 Tête-à-tête, 50 bonte krokus, 100 boerenkrokus, 50 blauw druifje, 40 
oosterse sterhyacint

Stinzenplanten  19,99 euro/pakket
Dit zijn soorten die typisch voorkomen bij kastelen, oude landhuizen, 
kloosters, … en verder 'verwilderden'.
Pakket C: 20 sneeuwroem (blauw), 20 boerenkrokus; 3 Napolitaanse 
cyclaam, 10 winterakoniet, 5 Italiaanse aronskelk, 10 kievitsbloem, 30 
wilde hyacint (blauw), 30 saffierhyacint, 30 gewone vogelmelk, 15 
bostulp (geel)

Doorlopend  19,99 euro/pakket
Deze samenstelling verzekert bloei van het vroege voorjaar 
(krokus) tot eind juni (kogellook).
Pakket D: 4 sierui, 5 sierlook, 3 Bulgaarse sierui; 10 kogellook, 10 
oosterse anemoon, 8 prairielelie, 10 krokus 'spring beauty', 10 bonte 
krokus (wit/blauw), 10 blauw druifje (kleurmix), 25 narcis 'carlton', 10 
oosterse sterhyacint, 10 tulp 'queen of the night' (zwartpaars), 10 tulp 
'creme flag' (crème), 10 tulp 'purissima' (wit), 10 tulp 'tarda' (geel)

BIO-bollen  19,99 euro/pakket
Dit pakket bestaat uit uitsluitend biologisch geteelde bollen. 
Bloei: vroeg voorjaar tot mei.
Pakket E: 10 oosterse sterhyacint, 40 bonte krokus (20 geel, 
20 'grand maître'), 10 blauw druifje, 10 narcis 'Tête-à-tête', 
10 narcis 'thalia' (wit), 10 tulp 'creme flag' (crème), 10 tulp 
'purple flag' (paars), 10 tulp 'kiwanis' (wit), 10 tulp 
'tarda' (geel)

Klein tuinpakket  10 euro/pakket
Een beperkter pakket als aanvulling van een 
bestaande tuin of voor een klein hoekje. Bloeit van het 
vroege voorjaar tot juni (sierui).
Pakket F: 10 oosterse sterhyacint, 5 narcis 'thalia' (wit), 5 
narcis 'Jedna', 10 krokus 'blue pearl', 10 breedbladig blauw 
druifje, 10 tulp 'springgreen' (wit-groen), 7 tulp 'zurel' (wit-
purper), 5 sierui 'eros'

Bijvriendelijk gazonpakket  10 euro/pakket
Bloembollen zijn de 
eerste bloemen waar 
bijen en hommels na de 
winter voedsel kunnen 
vinden en daarom enorm 
belangrijk. Bovendien bloeien 
krokussen nog voor het gras 
gemaaid moet worden en kunnen 
z e  p e r f e c t  d i e n e n  a l s  
gazonversiering.
P a k k e t  G :  2 0 0  
boerenkrokus (kleurmix)
Pakket H: 100 bonte 
krokus (kleurmix)
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Bloembolpakketten
h

Bloembollen worden vaak vergeten bij het inrichten van een tuin. Nochtans zijn het vaak de eerste 
bloemen van het jaar en kunnen ze kleine toetsen geven in het palet van de tuin. In boomgaarden en 
fruittuinen zijn ze bijzonder nuttig omdat ze dankzij hun vroegere bloeiperiode hommels en andere 
bestuivers lokken.

© foto's
bloembollen vanacker

narcis Tête-à-tête

winterakoniet

thalia narciscrème flag tulp

tulp 'zurel' 

sierui 'eros'

sterhyacint

bonte krokus

boerenkrokus



Bestelformulier voor de actie Behaag het landschap 2019 met FRUIT
(te bezorgen via het onthaal van het gemeentehuis)

Naam en voornaam:

Adres:

Telefoon/GSM:

Rijksregisternummer (11 cijfers achteraan uw identiteitskaart):

8

JE KEUZE:
 Kleinfruit – variëteit Prijs per plant (€) Aantal Te betalen
rode bes Jonkheer van Tets 0,99
witte bes Blanka 0,99
framboos Autumn Bliss 0,83
  Subtotaal 1: planten euro

 Vruchtbomen - variëteit Prijs per plant (€) Aantal Te betalen
appel Melrose 13,36
 Boskoop 13,36
 Reine des Reinettes 13,36
 Reinette Hernaut 13,36
peer Dubbel Flip 13,36
 Comptesse de Paris 13,36
pruim Reine Claude d'Ouillins 12,83
 Queen Victoria 12,83
kers Bigarreau Blanc et Rose 13,04
 Bigarreau Noir 13,04
noot Okkernoot (juglans regia) - Broadview 65,83
 Okkernoot (juglans regia) - zaailing 16,43
  Subtotaal 2: planten euro     

 Fruithaag - variëteit Prijs per plant (€) Aantal Te betalen
appel Queen Cox 5,94
 Topaz 5,94
 Santana 5,94
 Discovery 5,94
 Reinette Hernaut 5,94
peer Clapp's Favourite 6,04
 Bonne Louise d'Avranches 6,04
 Beurré Alexander Lucas 6,04
 Ananas de Courtrai 6,04
 General Leclerc 6,04
  Subtotaal 3: planten euro   

 Bomen - variëteit Prijs per plant (€) Aantal Te betalen
Beuk Gewone beuk 28,65
 Rode beuk 30,77
Eik Wintereik 27,59
 Zomereik 27,59
Knotboom Knotwilg (poot)   4,00
Linde Winterlinde 26,53
 Zomerlinde 24,41
Spork Sporkehout   0,77
  Subtotaal 4: planten e uro 

 Soort Prijs per pakket (€) Aantal Te betalen
Bloembollen Pakket A (laag en vroeg – gele narcis) 19,99
 Pakket B (laag en vroeg) 19,99
 Pakket C (Stinzenplanten) 19,99
 Pakket D (Doorlopend) 19,99
 Pakket E (Bio) 19,99
 Pakket F (Klein tuinpakket) 10,00
 Pakket G (Gazon – boerenkrokus) 10,00
 Pakket H (Gazon – bonte krokus) 10,00
  Subtotaal 5: pakketten euro
 
Totaal:(subtot.1+subtot.2+subtot.3+subtot.4+subtot.5) =     euro
datum:               /               /2019    handtekening:

Opgelet!
Deze actie geldt enkel voor de inwoners van Berlaar. Het via deze actie aangekochte plantgoed moet in Berlaar worden aangeplant.


