
Uw bijdrage aan meer diversiteit en soortenrijkdom in de bossen? 
 

Onze aanpak! 
Uit de lijst hieronder stel je zelf een 
bosrandpakket samen om in het 
najaar van 2018 aan te planten. De 
gemeente Essen en de Bosgroep 
Antwerpen Noord stimuleren de 
aanleg van bosranden door 35% 
korting op het plantsoen aan te 
bieden. We bieden verschillende 
soorten aan, met aandacht voor 
aantrekkelijkheid voor vlinders, 
vogels, bijen of een meerwaarde 
voor de bodem of als brandhout. Er 
is bewust gekozen om zoveel als 
mogelijk met plantsoen van hier te 
werken (voorzien van het label 
“plant van hier”). Neem zeker een 
kijkje op www.plantvanhier.be om 
meer te weten te komen over de 
verschillende boomsoorten! Houdt 
daarnaast ook rekening met de 
vooropgestelde voorwaarden en 
dan zien we uw bestelling graag 
binnenkomen tegen 5 november. 

 
 

 

 

Voorwaarden bosrandactie! 
 Inwoner van het woonbos De Wildert of weekendzone Horendonk  

 Per pakket minimum 50 plantjes (in totaal) en een maximum van 200 plantjes. 
Per pakket minimum 4 verschillende boomsoorten (plant in groepjes van vijf 
plantjes van dezelfde soort, geen individuele menging) 

 Per boomsoort afname per 10 stuks (voorziene grootte van plantsoen 100/125, 
naargelang beschikbaarheid) 

De bosrandpakketten haal je op  zaterdag 17 november 2018 tussen 9u en 10.30u af in de gemeenteloods 
van Essen, Heuvelplein 23, 2910 Essen. Plantwijze zal ter plaatse worden toegelicht. Gelieve vuilniszakken mee te nemen 
ter voorkoming van uitdrogen van de wortels bij vervoer.  
 

Na bestelling wordt een factuur verstuurd met uiterste betaling op maandag 16  november 2015. Uw bestelling is pas 

definitief na de betaling via overschrijving.  

 
 
  

Uw bosrand bestellen: 
Tegen donderdag 5 november 2018 bij Bosgroep Antwerpen Noord vzw, Schildesteenweg 99, 2520 Ranst:  
per mail: antwerpennoord@bosgroep.be  of per telefoon: 03/355.09.40 Prijzen zijn exclusief 6% btw. Na bestelling wordt 

een factuur gestuurd, waarbij de bestelling pas definitief is na betaling via overschrijving.  

 
 

 

Waarom een bosrand? 
DE BOSRAND BIEDT: 
• Voedselaanbod voor tal van dieren  
• Dekking voor fauna 
• Rust in het bos 
• houtopbrengst (kies de juiste soorten!) 
• Bloeiende struiken, wat voor een 
schitterend bosbeeld zorgt 
DE BOSRAND VOORKOMT: 
• Kolonisatie door ruigtekruiden of 
exoten bv: Japanse duizendknoop 
• Overhangende takken langs wegen, 
paden en andere eigendommen 
• Loslopende honden of sluikstorten 
• Inkijk van omwonenden als alternatief 
voor laurier 

Wat is een bosrand? 
Een bosrand vormt een geleidelijke 
overgang tussen het echte bos en het 
omliggende landschap. Ze bestaat uit 
struiken en kleine bomen, hakhout of 
knotbomen.

 

Vlinders Bijen Vogels Brandhout Bodem
Autochtoon 

plantgoed?
Oorspronkelijk Met 35% korting

Bodem: arm en zuur*

Brem Cytisus scoparius niet nat +++ +++ ja € 1,04 € 0,68 ………………….x 1 ex.

Hulst Ilex aquifolium niet nat ++ +++ ++ ja € 4,00 € 2,60 ………………….x 1 ex.

Sporkehout Rhamnus frangula ook nat +++ +++ +++ + ja € 8,20 € 5,33 ………………….x 10 ex.

Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia niet nat ++ + +++ ++ ja € 8,20 € 5,33 ………………….x 10 ex.

Bodem: arm tot rijker*

Boswilg Salix caprea bodemvaag +++ +++ + € 7,00 € 4,55 ………………….x 10 ex.

Eenstijlige meidoorn Crataegus monogyna bodemvaag ++ + ++ + ja € 7,50 € 4,88 ………………….x 10 ex.

Europese vogelkers Prunus padus bodemvaag ++ ++ ++ +++ ja € 8,50 € 5,53 ………………….x 10 ex.

Grauwe els Alnus incana ook droog + + € 6,20 € 4,03 ………………….x 10 ex.

Haagbeuk Carpinus betulus niet nat + +++ +++ ja € 12,50 € 8,13 ………………….x 10 ex.

Hazelaar Corylus avellana bodemvaag + ++ ++ ja € 11,00 € 7,15 ………………….x 10 ex.

Hondsroos Rosa canina bodemvaag + +++ ++ ja € 17,00 € 11,05 ………………….x 25 ex.

Ratelpopulier Populus tremula bodemvaag +++ + € 11,00 € 7,15 ………………….x 10 ex.

Tamme kastanje Castanea sativa niet nat +++ +++ € 13,40 € 8,71 ………………….x 10 ex.

Winterlinde Tilia cordata bodemvaag + +++ +++ ja € 23,00 € 14,95 ………………….x 25 ex.

Zwarte els Alnus glutinosa ook nat + ++ +++ ++ ja € 7,00 € 4,55 ………………….x 10 ex.

Bodem: rijker*

Gelderse roos Viburnum opulus niet droog + + ja € 9,00 € 5,85 ………………….x 10 ex.

Gewone vlier Sambucus nigra bodemvaag + +++ ++ ja € 19,50 € 12,68 ………………….x 25 ex.

Rode kornoelje Cornus sanguinea niet zuur ++ + ja € 7,50 € 4,88 ………………….x 10 ex.

*Aarzel niet uw bosgroep te contacteren voor meer info over de groeiplaatsvereisten voor de boom- en struiksoorten!

Goed voor:

Nederlandse naam Latijnse naam Voorkeur groeiplaats*

Prijs (per 10/25 ex., zie laatste kolom)

Aantal

http://www.plantvanhier.be/

