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Haag-, bosplantsoen, hoogstam fruitbomen
26e samenaankoop van kwaliteitsvolle planten
Alle informatie op de middelste groene bladzijden.
Beste lezer
Zoals elk jaar, na de zomer, bezorgen wij aan alle inwoners
van Lennik een extra editie van de nieuwsbrief van de
Natuurpunt afdeling van Lennik. Deze is in de eerste plaats
bedoeld om Natuurpunt M.O.Lennik voor te stellen aan
nieuwe inwoners en om aan andere Lennikkenaren de gelegenheid te geven om de vereniging beter te leren kennen.
Meteen maken wij van de gelegenheid gebruik om onze
26e haag- en boomplantactie voor te stellen. Op de middelste
groene bladzijden vind je daar informatie over.
Op de achterflap vind je een overzicht van onze al geplande
activiteiten voor 2021.
Veel leesgenot
Het bestuur Natuurpunt M.O.Lennik.
Marktstraat 8 – 1750 Lennik - www.natuurpunt-mollennik.be
E-mail: info@natuurpunt-mollennik.be -  02 582 64 50
Lidgeld Natuurpunt 27 € op IBAN: BE17 2300 0442 3321 / BIC: GEBABEBB
Abonnement Mol-nieuws: € 5/jaar op IBAN: BE37 1450 5443 3328 / BIC: GEBABEBB
Volg natuurpunt M.O.Lennik ook op Facebook

Toenemende interesse voor natuur
De maatregelen van de overheid om te proberen de Covid-19 pandemie in te
dijken grepen zwaar in op onze recreatiemogelijkheden. Gedurende meerdere
maanden was ‘gaan wandelen’ en dan nog onder voorwaarden, ongeveer de
enige vorm van ontspanning die ons restte.
Blijkbaar heeft dit, bij veel mensen, de belangstelling voor de natuur sterk
aangewakkerd. Niet alleen zagen wij meer wandelaars in de “natuur”, maar er
bleken ook meer mensen lid te worden van natuurverenigingen. Ook bij Natuurpunt blijkt het ledenaantal tijdens de laatste maanden meer dan gebruikelijk gestegen.
In Lennik noteren wij een toename van 5,5 %, al vinden wij dit zelf niet echt
zo spectaculair. Lennik telt op het ogenblik dat we dit schrijven 131 Natuurpuntleden. Dit is minder dan 1,5% van de Lennikse bevolking. Dat zou toch
beter kunnen.
Lid zijn van een milieuvereniging is zonder twijfel lovenswaardig. Via het
lidgeld geef je middelen aan de vereniging om haar werking aan te houden
maar misschien even belangrijk is de morele steun en de draagkracht die het
ledenbestand van een vereniging met zich kan brengen.
Anderzijds draait een milieubeweging voor een groot deel op vrijwilligers,
vooral de plaatselijke afdelingen en daar knelt het schoentje.
Net als bij veel vrijwilligersverenigingen kampt ook onze afdeling met vergrijzing. Zo zijn we al enkele medewerkers verloren wegens ouderdom en
aflossing laat voorlopig op zich wachten.
Wie echter zijn “we”? ..Wie is “onze afdeling”? …Wat doet die ‘we’? … ?

Begin de jaren ’90 van vorige eeuw, liepen enkele Lennikenaren, die binnen
de vzw Milieu-Overleg-Pajottenland (MOP), actief waren, met de vraag of zij
nu, met een gemeentelijke milieuvereniging meer zouden kunnen doen voor
het leefmilieu in Lennik dan vanuit die Pajottenlandse vereniging.
Toen zij eind 1992 met nog enkele andere milieubewuste inwoners van Lennik de koppen bij elkaar staken, was het in de eerste plaats om uit te zoeken of
ze in Lennik een milieuvereniging van de grond zouden kunnen krijgen en zo
ja, hoe dan het Lenniks leefmilieu verbeteren.
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Er werd toen vooral gedacht aan ‘waakhond spelen’ en inbreuken op het gebied van leefmilieu en natuur signaleren aan gemeente en/of andere overheden. Vrij passief dus.
In de beginperiode van de Milieu-Organisatie-Lennik (M.O.L.) was een gemeentebestuur, nog veel minder dan nu, bezig met wat er misliep met het
leefmilieu.
Een milieubeweging, ook elders, was toen vooral actief met het aanklagen van
milieu-inbreuken gepleegd door burgers en niet zelden door de gemeente zelf.
We herinneren ons klachten tegen: illegale kappingen van bomen of struiken,
sluikstorten, afgesloten voetwegen, illegale reliëfwijzigingen, maar ook: niet
reglementair bermbeheer, het gebruik van herbiciden op bermen en in straatgoten en dergelijke.
M.O.L. had ook snel vertegenwoordigers in diverse raden, commissies, organisaties of verenigingen, die al dan niet tijdelijk bestonden, en waar wij onze
inbreng nuttig achtten.
De mensen die er destijds mee begonnen, dachten zeker niet aan een vereniging zoals wij die nu kennen. Aan eigen initiatieven zoals boomplantacties,
natuurstages voor kinderen, laat staan het beheren van natuurgebieden werd
toen zeker nog niet gedacht.
Echter, van zodra de vereniging effectief bestond, werd er al uitgekeken naar
andere milieu/natuur-beschermende activiteiten.
Sommige dingen zoals het organiseren van natuurwandelingen, af en toe,
geraakten vrij snel ingeburgerd.
De eerste samenaankoop van inheems plantgoed voor hagen en hoogstamboomgaarden kwam er in 1995. Hoewel als eenmalig bedoeld, werd dit wegens groot succes het jaar nadien herhaald en is het ondertussen een jaarlijkse
traditie.
Eigen tijdschrift
Contact houden met sympathisanten deed de vereniging aanvankelijk via het
tijdschrift ‘Pica’ van Milieu-Overleg-Pajottenland waar M.O.L, nauw verwant
mee is gebleven tot deze intergemeentelijke vereniging verdween.
Naargelang het aantal open activiteiten: wandelingen, de jaarlijkse sympathisantenavond en dergelijke toenamen, werd de nood aan een eigen communicatiekanaal echter steeds acuter. In april 1997 verscheen dan ook de eerste
eigen nieuwsbrief die MOL-nieuws werd genoemd.
De optie was en is nog: een bescheiden blaadje met zo weinig mogelijk papierverbruik (milieuvriendelijk en goedkoop) met actueel milieunieuws uit
Lennik. Met algemeen nieuws over natuur en leefmilieu bestonden en bestaan
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er andere goed geïllustreerde bladen. Inhoud overnemen van dergelijke bladen
was niet aan de orde.
Ondertussen wordt het blaadje ook digitaal gemaakt en via e-mail bezorgd aan
het grootste deel van de leden. Enkel aan sympathisanten van wie geen emailadres is gekend of die het uitdrukkelijk vragen, wordt nog een papieren
versie gestuurd. De pdf-versie van Mol-nieuws is iets ruimer geïllustreerd dan
de papieren maar inhoudelijk gelijk.
Op een aanbod van een bevriende natuurvereniging om hun bladen samen te
smelten werd niet ingegaan omdat het gemeenschappelijk blad dan veel volumineuzer zou zijn en dat het Lennikse nieuws dan mogelijk verloren zou
staan tussen nieuws uit verschillende buurgemeenten.
Meer activiteiten.
De amfibieënoverzet begon in 1998 op aangeven van een inwoner van Eizeringen die zijn zoon naar school bracht via de Palokenstraat, en het niet meer
kon aanzien hoe elk voorjaar honderden padden werden doodgereden.
Daaruit ontstond de tentoonstelling over inlandse amfibieën die jaarlijks
wordt georganiseerd en waar telkens leerlingen van diverse Lennikse scholen
worden rondgeleid.
Vanaf de jaren 1997/1998 werden de door natuurgids gegidste wandelingen,
een vast gegeven met jaarlijks 4 tot 8 wandelingen, in principe steeds op Lennikse bodem. De bedoeling was/is om aan Lennikenaren de eigen natuur te
leren kennen en ook, binnen Lennik, wegen te tonen waar het nog aangenaam
wandelen is. De strijd voor het openhouden of weer open maken van voetwegen is een ondankbare taak die hier bij aansluit en die ons blijft bezig houden.
M.O.L. had vrij snel banden met de nationale leefmilieu en natuurverenigingen BBL en de toenmalige ‘Natuurreservaten’ en ‘Wielewaal’.
Mede dank zij deze contacten kwamen er in 1999 en 2000, in samenwerking
met Wielewaal Pajottenland, driedaagse natuurstages voor jongeren in Gaasbeek.
Toen, na de fusie van Wielewaal en Natuurreservaten tot Natuurpunt, de Wielewaalafdeling verdween en dus de externe hulp wegviel, zagen wij het niet
meer zitten om nog dergelijke grootse manifestaties in de hand te houden en
stopten dus de ‘Natuurkriebels’ zoals we de activiteit hadden gedoopt. Pas in
2013 werd de draad terug opgenomen maar dan als eendaagse.
De natuur daguitstappen met autocar, de zogenaamde pinkstermaandaguitstappen inclusief twee gegidste natuurwandelingen en warm middagmaal,
begonnen in 2001.
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Begin deze eeuw hebben we ook nog jaarlijkse natuurzoektochten voor wandelaars georganiseerd, maar het aantal mensen dat we daarmee bereikten leek
ons niet op te wegen tegen de tijd en inspanningen die wij ervoor investeerden.
Ook de brochures met uitgestippelde wandeltrajecten met terreingerichte natuurinformatie, zijn momenteel op de achtergrond geraakt. Er zijn er in het
eerste decennia van deze eeuw een 7-tal gemaakt. Ze zijn nog terug te vinden
op onze website, maar zij worden, bij gebrek aan mankracht en tijd, niet meer
aangepast aan de wijzigende natuur, zoals oorspronkelijk de bedoeling was.
Een afdeling Natuurpunt
Sinds 2009 is M.O.L. een afdeling van Natuurpunt vzw. Dit gebeurde op uitdrukkelijke vraag van Natuurpunt, meer bepaald voor het beheer van de natuurgebieden die deze Vlaamse natuurvereniging in Lennik toen al bezat en
nog zou verwerven.
Als Natuurpuntafdeling mogen wij deze gebieden dus nu de onze noemen.
Anderzijds hebben we ondertussen al heel veel energie en geld gestoken in het
verwerven en beheren van de 6 gebieden die wij ondertussen in Lennik bezitten.
Dankzij die gebieden echter kunnen we nu ook natuurstages organiseren op
onze eigen terreinen, vangen wij regelmatig leerlingen op die praktijk willen
opdoen in de natuur en het beheer ervan, hebben we ook al Chiro- en KLJjongeren laten proeven van echte natuur.
Recente aankopen
Sinds woensdag 19 februari 2020 is Natuurpunt in Lennik twee prachtige
natuurgebieden rijker.
Al sinds 1997, toen we een van die gebieden leerden kennen dank zij een
cursiste natuurgids die het gebied uitkoos als studiegebied voor haar opgelegde stage in het kader van haar cursus, droomden we ervan dit gebied te kunnen verwerven.
Zonder dat dit echt de bedoeling was van eigenaar of gebruiker, kreeg deze
weide, in de hoek van de Palokenstraat en de Frans Devoghellaan toen eigenlijk een beheer voorbeeldig voor veel natuurgebieden.
Een groot deel van het jaar, behalve in de winter en als het weer te slecht was,
werd de weide begraasd door één enkel paard. Misschien iets minder leuk
voor het paard omdat het er nogal eenzaam stond, maar prima voor de vegetatie van het gebied.
De weide werd niet bemest. Dat was ook niet nodig want dat ene paard op een
gebied van iets minder dan één hectare vond daar meer dan voldoende erg
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afwisselend voedsel. Dat maakte ook dat het gebied een heel gevarieerde
plantengroei toonde met uiteraard de erbij horende fauna.
De kandidaat natuurgids vond er niet minder dan 108 verschillende plantensoorten, niet meegeteld planten die van ver of nabij op grassen lijken, ook
biezen- en zeggesoorten.
Omdat wij toen nog geen afdeling van Natuurpunt waren en slechts een feitelijke vereniging (geen vzw) was het niet vanzelfsprekend om zo een gebied
aan te kopen, waarmee ook nog niet gezegd is dat de eigenaar wel wilde verkopen.
Dat was immers niet zo, want nadat we in 2009 een natuurpuntafdeling waren
geworden, hebben we contact gezocht met de eigenaar en die bleek toen niet
bereid om te verkopen. Die contacten bleken echter wel hun vruchten af te
werpen want in augustus 2019 belde de eigenaar ons om te vragen of wij nog
geïnteresseerd waren.
Ondertussen was de weide wel sterk aan het verbossen. Al jaren werd de weide al helemaal niet meer begraasd en door het wegvallen van de begrazing
kregen zaailingen van bomen alle kansen om door te schieten en vrij snel krijg
je dan te veel bomen en struiken om nog van een weide te kunnen spreken.
De vegetatie is dan wel totaal anders geworden maar niettemin bleef het gebied ecologisch zeer interessant, anders dan vroeger maar zeker niet slechter.
Op de biologische waarderingkaarten (BWK) van het INBO (Instituut voor
Natuur- en Bosonderzoek) staat het gebied ingekleurd als ‘biologisch zeer
waardevol’. Een bewijs dus dat ook wetenschappers van de Vlaamse overheid
de ecologische waarde van het gebied heel hoog inschatten.
De aangrenzende weide ten oosten van het gebied die ook in het koopaanbod
zat staat op de BWK ingekleurd als ‘waardevol’ (niet zeer waardevol dus).
In tegenstelling met het bossig gedeelte van onze aankoop zal dit perceel, als
we het open willen houden, en dat is de bedoeling, wel intenser beheer vragen. Dat zal zeker gemaaid moeten worden met afvoer van het maaisel.
Uiteraard zijn we zeer blij met deze aankoop maar beseffen ook dat dit weer
een pak meer werk betekent.
Het opvolgen van een natuurgebied is de taak van een conservator. Momenteel hebben we één conservator voor de zeven gebieden die we in eigendom
of beheer hebben. Eigenlijk zouden we voor elk gebied een conservator moeten hebben maar daar durven we niet van dromen.
Hoe dan ook, als iemand zich geroepen voelt om (hulp)conservator te worden
voor een of meer gebieden, dan mag zij/hij zich kenbaar maken.
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Conservator van een natuurgebied
Over wat een conservator of hulpconservator juist moet doen kan gepraat
worden en uiteraard wordt zij/hij steeds geruggensteund door het bestuur van
de afdeling en kan daar ook steeds op terugvallen. Belangrijke beheersmaatregelen gebeuren hoe dan ook steeds in overleg met het bestuur.
Het gebied is trouwens eigendom van Natuurpunt die de afdeling belast met
het beheer dat, in grote lijnen wordt uitgezet in overleg met de hoofdzetel
(beheersplannen).
Een hulpconservator is een rechtstreekse medewerker van de conservator, al
dan niet één welbepaald gebied en de verdeling van de taken is af te spreken.
Wij zien een hulpconservator vooral als iemand die praktijkervaring wil opdoen met de bedoeling ooit conservator te worden voor één of meerdere gebieden.
Geïnteresseerd? Neem gerust contact: info@natuurpunt-mollennik.be,
chris.pannis@gmail.com of 02 303 44 03
Overigens kan je bij Natuurpunt-M.O.Lennik niet alleen aan de slag als
conservator. Tal van bezigheden, gaande van administratie, over inventarisatie tot handarbeid in de natuur zijn beschikbaar.
Bezig zijn met en in de natuur is overigens gezond en nuttig en het moet
zeker ook leuk blijven.

JNM: onze hoop voor
de toekomst
JNM: Jeugd, Natuur en Milieu!
JNM is een jeugdbeweging met aandacht voor het milieu, passie voor natuurstudie en we maken graag onze handen vuil voor natuurbeheer.
Net zoals bij elke andere jeugdbeweging staat plezier maken centraal met
allerlei spelletjes, tochten, weekendjes en een zomerkamp. Iedereen tussen
7 en 26 jaar is welkom op onze activiteiten.
Als JNM-ers staan we ook stil bij de huidige milieuproblemen. We sluiten
onze ogen niet voor de opwarming van de aarde, maar we werken actief mee
aan een oplossing en moedigen onze leden aan mee te doen. We eten bijvoorbeeld vegetarisch: onze foers op kamp zorgen voor lekker eten, waarbij vlees
niet gemist wordt. We zorgen voor zo weinig mogelijk afval en we mijden de
auto. JNM spoort zijn leden aan om bewust om te gaan met onze planeet!
Natuurstudie en natuurbeheer zijn de twee andere pijlers van JNM. Op tocht
bestuderen we allerlei dieren en planten. We komen meer te weten over hun
manier van leven.
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Enkele keren per jaar maken we onze handen vuil om de natuur een handje te
helpen. We hebben geen schrik van een schop of zaag om bomen te knotten,
exoten te beheren of bomen aan te planten.
Vanaf het 2e tot en met het 6e leerjaar ben je pieper.
Ini wordt je als je in het 1e middelbaar zit tot het 3e middelbaar.
Je word tot gewoon lid gekroond wanneer je in het 4e middelbaar zit tot 26
jaar.
Wat na 26 jaar? Je komt niet bij het groot huisvuil terecht, maar je mag jezelf
dan ouwe sok noemen.
Ben je geïnteresseerd in de natuur? Wil je wat veranderen aan de milieuproblematiek? Heb je goesting om met ons wat bij te leren terwijl we ons rot
amuseren? Kom gerust eens langs op onze startdag op zaterdag 26 september.
Je kan meer info terugvinden op : www.jnm.be/afdeling/pajottenland.
Meer informatie en contactgegevens
www.jnm.be/pajottenland .

zijn

terug

te

vinden

op:

[Tine]

JNM nationaal: www.jnm.be
Secretariaat, Kortrijksepoortstraat 192, Gent
tel: 09/223 47 81
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Programma Natuurpunt M.O.Lennik - 2020-2021
(Onder voorbehoud van Covid-19 maatregelen)
Zo 11/10/2020 14 tot 17 uur - Pleintje Ten Nelleken: Herfstwandeling ±7 km.
September-oktober: samenaankoop haag- en bosplantsoen en hoogstamfruitbomen. Inschrijven tot 19/10/2020. Afhalen (wie inschreef ) op za 7/11/2020 van 9.30 tot 12 uur.
Zo 29/11/2020 14 tot 17 uur Dag van de Natuur: geleid bezoek en/of beheerswerken in natuurgebied van Natuurpunt in Lennik.
--------------------------------------------------------------------------------------------Zo 17/01/2021 14 tot 17 uur - Elingen kerk: Winterwandeling ±7 km.
Van 1 tot 5/2 op afspraak: tentoonstelling over inlandse amfibieën met desgewenst geleide rondleiding door natuurgidsen (± 90 min).
Za 20/03/2021 20 tot 22 uur - Avondwandeling (uilen) ingang Olmenpark
Zo 11/04/2021 14.30 tot 17.30 uur - Dorp St-Martens-Lennik (beneden kerk):
Lentewandeling met bezoek aan 3 van onze natuurgebieden.
Ma 24/05/2021 Pinkstermaandag, busuitstap naar Viroinval, meer info volgt.
Za 12/06/2021 10 tot 12 u wandeling ± 5 km “Mensen met pijn Pajottenland.
“School van Gaasbeek” (muziekschool, Donkerstraat 52)
Wo 23/6/2021 14 tot 17 uur - Dries ‘t Nelleken (Nellekenstraat 42, Lennik: Natuurwandeling van ±3 km geleid door natuurgidsen aangepast
voor kinderen i.s.m. Gezinsbond: - (groot)ouders mogen mee.
Wo 07/7/2021 Natuurkriebels – volle dag natuurgenieten voor jongeren.
Vooraf inschrijven noodzakelijk. Meer informatie volgt.
Zo 18/07/2021 14.30 tot 17.30 uur – Dorp St-Martens-Lennik (beneden de kerk)
Zomerwandeling met natuurgids. ± 7 km
Zo 10/10/2021 14 tot 17 uur - Parking voor Levenslust Scheestraat 74 Lennik
Herfstwandeling met natuurgids: ±7 km
Za 06/11/2021 van 9.30 tot 12 uur (voor wie inschreef op samenaankoop):
afhalen haag- bos- en hoogstamboomplantgoed.
Zo 28/11/2021 14 tot 17 uur Dag van de Natuur: geleid bezoek en/of beheerswerken in natuurgebied van Natuurpunt in Lennik.
Alle wandelingen worden geleid door natuurgidsen!
Wij voorzien natuurbeheer op volgende data:

za 30/01/2021 van 10 tot 12 uur,
za 27/03/2021 van 10 tot 12 uur,
za 29/05/2021 van 10 tot 12 uur,
zo 26/09/2021 van 14 tot 17 uur,

zo 28/02/2021 van 14 tot 17 uur,
zo 25/04/2021 van 14 tot 17 uur,
za 26/06/2021 van 10 tot 12 uur,
za 30/10/2021 van 10 tot 12 uur.

Geef jouw e-mail door op info@natuurpunt-mollennik.be en ontvang een
persoonlijke uitnodiging enkele dagen voor elke activiteit.
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26e HAGEN- & BOOMGAARDPROJECT
Bosplantsoen: voor (gemengde) houtkanten, vogelbosjes of voor een stevige
geschoren haag kan je kiezen uit tien prachtige inheemse struikensoorten
(zie p.IV). Het succesnummer haagbeuk blijft van de partij maar bedenk dat je
ook met de andere struiken heel mooie en mogelijk originelere dingen kan doen.
Het plantgoed is 60 à 90 cm hoog en van erkende herkomst.
Hoogstammige fruitboomgaarden: Hoogstamboomgaarden bepalen al
eeuwenlang het landschap in het Pajottenland. De laatste jaren echter loopt
het aantal hoogstamboomgaarden schrikwekkend terug. Spijtig voor de vele
dieren die in boomgaarden een geschikt leefgebied vinden. Overduidelijk
bieden boomgaarden aan dieren rust, voedsel en nestgelegenheid. Voor de
mens geven zij elk seizoen weer een aparte dimensie aan het landschap; van
de uitbundige bloesem in het voorjaar tot een overvloed aan fruit in het
najaar. Hoogstambomen plant je best minstens op 12 x 12 m. (al kan bvb
pruim ook iets dichter) Keuze: zie inschrijvingsbon. De bomen hebben 8 à
10 cm omtrek en een stamhoogte van 1,80 m.
Hoogstammige linde, zwarte els, haagbeuk, Spaanse aak, eik,...: Zin om
inheemse hoogstammige bomen aan te planten, of oude fruitrassen die
niet in ons assortiment zitten? Neem dan tijdig contact zodat we kunnen
onderzoeken of en aan welke prijs we ze kunnen bezorgen. Meestal lukt dat
wel!
Milieuvriendelijke steunpalen: je kan meteen ook steunpalen bestellen. Het gaat
om duurzame kastanjehouten palen, niet behandeld, iets duurder maar 100 % milieuvriendelijk. Ze zijn voldoende stevig en 2,5 meter lang.
Gemeentelijke subsidies: voor onderhoud zijn ze dan wel geschrapt, maar voor de
aanplant van inheemse bomen, struiken en hoogstamfruitbomen kan je nog betoelaagd worden door onze gemeente. Voor meer informatie neem je best contact op
met de milieudienst.

Inschrijven vóór 19/10/2020 - Afhalen op 7/11
Deelnemers bezorgen inschrijvingsbon en het overeenkomstig bedrag
aan M.O.L. Marktstraat 8, 1750 Lennik (Eizeringen)  02 582 64 50,
Rekening: IBAN: BE37 1450 5443 3328 / BIC: GEBABEBB

Inschrijven via e-mail zie p. III bovenaan
Plantgoed wordt afgehaald op

zaterdag 7 november tussen 9u30 en 12uur
Nellekenstraat 100 – Lennik  02 532 33 30
-I-

In de kijker
Hazelaar (Corylus avellana): Een grote (2-4 m), meestal breed uitstoelende struik
uit de berkenfamilie. Komt in het wild voor op matig droge plaatsen in de zoom
van bossen en langs stromend water. Onze inheemse hazelaar is zeer geschikt voor
zonnige of halfbeschaduwde plaatsen. Belangrijke heester voor vogels en kleine
zoogdieren als nestplaats en voedselbron.
Hazelaars zijn ook zeer bruikbaar als breed en hoog groeiende afsluiting, in dat
geval is de plantafstand 5 m.
Snoeien is niet nodig, alleen een lichte uitdunningsnoei, maar indien gewenst kunnen hazelaars na enkele jaren tot tegen de grond afgezaagd worden en schieten dan
weer door.
Bloeit lang voor de bladen verschijnen (jan-feb): mannelijke bloemen, zeer talrijk
in lichtgele katjes, de kleine (1-2 mm) dieprode vrouwelijke bloemen zitten in weinig verdikte knoppen verborgen.
De hazelnoot is eetbaar. Eekhoorns zijn er dol op! (Let op; het gaat hier om onze
inheemse hazelaar en niet om een uit Klein-Azië (Lambertsnoot) of uit de USA
ingevoerde soort of om kweekvormen die speciaal voor de noten worden gekweekt.). De hazelaar wordt veel aangetast door de hazelnootboorder(curculio nucum). Deze kever zet eitjes af in de jonge nootjes (half mei-juni). De witte bruinkoppige larven vreten de nootjes leeg die dan afvallen. Aantasting is goed te zien
door het gaatje in de nootjes.
Eénstijlige meidoorn (Crataegus monogyna): Struik van enkele meters hoog met
een klein, diep ingesneden blad, is dichtvertakt en heeft doornen.
Meidoorn kan gebruikt worden als struik of als kleine loofboom. Vrijstaande meidoorns bloeien overvloedig witroze rond half mei. De bloemen zijn nectarproducenten en worden overvloedig bezocht door veel insectensoorten. De kleine, donkerrode vruchten zijn ‘eetbaar’ en blijven in de winter aan de boom. Ze worden
gegeten door allerlei vogels maar voor ons kan je deze eerder melige vrucht met
dikke pit, moeilijk smakelijk noemen en ze leent zich ook niet voor verwerking.
De meidoorn vereist nauwelijks snoei, maar verdraagt snoei wel zeer goed en is
geschikt voor geschoren hagen, bloesem- en bessenhagen en houtkanten. Meidoorn
als struik/haag wordt al van oudsher gebruikt om veekeringen en afrasteringen aan
te leggen. Wanneer een dichte, compacte haag gewenst is, snoei je de haag in juni
en een tweede maal in september.
De dichtvertakte struik met vele doorns vormt een goede bescherming voor vele
soorten vogels. Verschillende vogels kiezen de meidoornhaag als nestplaats.
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INSCHRIJVINGSBON – 25e HAGEN- & BOOMGAARDPROJECT
sturen naar M.O.L. Marktstraat 8, 1750 Lennik (Eizeringen), of bestel via e-mail
zie onze website www.natuurpunt-mollennik.be of vraag digitaal formulier via
info@natuurpunt-mollennik.be

OPGELET: inschrijven + betalen moet gebeuren vóór 19/10/2020 !
Ondergetekende:___________________________________________
Adres ____________________________________________________

Telefoon : _______________ neemt deel aan de gezamenlijke aankoop
van haag/bosplanten en hoogstambomen en bestelt (bomen zie keerzijde):
Bosplanten (Bosplanten worden aangeboden in pakketten van 25. Het is ook
mogelijk per stuk te bestellen tegen een iets hogere prijs/stuk)

Aantal
Soort
pakketten van 25 st
Haagbeuk (carpinus betulus)
___ x 23,0 = €____
Hazelaar (Corylus avellana)
___ x 14,0 = €____
Gelderse roos (Viburnum opulus)
___ x 14,0 = €____
Krenteboompje (Amelanchier lamarckii) ___ x 14,0 = €____
Rode Kornoelje (Cornus sanguinea) ___ x 14,0 = €____
Hondsroos (rosa canina)
___ x 14,0 = €____
Kardinaalsmuts (Euonymus europaeus) ___ x 14,0 = €____
Veldesdoorn (Acer campestre)
___ x 14,0 = €____
Sporkehout (Rhamnus frangula)
___ x 14,0 = €____
Meidoorn (Crataegus monogyna)
___ x 14,0 = €____
Sleedoorn (Prunus spinosa)
___ x 14,0 = €____
Struik Schaerbeekse kriek (3-4 takjes)
Totalen
(a) €______

Aantal
losse plantjes
.
____ x 1,20 = € ____
____ x 0,95 = € ____
____ x 0,95 = € ____
____ x 0,95 = € ____
____ x 0,95 = € ____
____ x 0,95 = € ____
____ x 0,95 = € ____
____ x 0,95 = € ____
____ x 0,95 = € ____
____ x 0,95 = € ____
____ x 0,95 = € ____
____ x 7,00 = € ____
(b) € ____
(a) € _____

Totaal voor bomen (zie pagina III ). . . . . . . . . . . . .(c) € ______

Om mijn deelname te bevestigen wordt het totaal bedrag van € _______
gestort op rekening BE37 1450 5443 3328 van de M.O.L. Ik zal het plantsoen afhalen op zaterdag 7 november 2020 in de Nellekenstraat nr 100 te
Sint-Kwintens-Lennik tussen 9u 30 en 12 uur.
Datum & handtekening:
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