Gemeente ALVERINGEM - BEPLANTINGSACTIE
BOMEN, HAGEN EN STRUIKEN - najaar 2016
LIJST van de soorten planten die kunnen besteld worden.
Er worden geen samengestelde pakketten
geleverd.
Iedere klant mag volledig zelf zijn bestelling
opmaken, op voorwaarde dat pakketten van 25
PLANTEN VAN DEZELFDE SOORT gekozen
worden en dat ze voorkomen in de lijst
hieronder.
Op internet zult u gemakkelijk een beschrijving
van de planten vinden en op de Dienst
Burgerzaken kunt u een CD-Rom afhalen met
foto’s van de struiken en bomen.
Het assortiment STRUIKEN dat besteld kan
worden is het volgende:
Acer campestre – Veldesdoorn *
Alnus glutinosa – Zwarte Els *
Carpinus betulus – Haagbeuk *
Cornus mas – Kornoelje
Corylus avellana – Hazelaar (groen)
Euonymus europeaus – Kardinaalsmuts
Fagus sylvatica – Groene beuk *
Populus alba – Witte Abeel *
Prunus avium – Zoete kers (boskers) *
Prunus padus – Vogelkers (inlandse)
Prunus spinosa – Sleedoorn
Quercus robur – Zomereik *
Rhamnus frangula – Sporkehout
Salix alba – Schietwilg*
Salix viminalis – Gele wilg*
Tilia cordata – Kleinbladige linde *
Viburnum opulus – Gelderse roos
Cornus sanguineum – Rode kornoelje
Ligustrum vulgare – Wilde liguster
Rosa canina – Hondsroos
Sorbus aucuparia – Wilde lijsterbes
 de planten, gemerkt met een sterretje,
kunnen even goed als boom uitgroeien
indien gewenst.
 Deze pakketten kosten 8 euro per stuk.
Respecteer de wettelijke plantafstanden
tegenover de eigendommen van uw buren !
Voor hoogstammige bomen: minstens 2 m.
Voor hoogstammige bomen: minstens 2 m.
Voor hagen: minstens een halve meter.
Voor het aanleggen van een bos: 6 meter.

DAARNAAST kan wie dit wenst nog
steeds BOMEN met stamhoogte
van ca 2 m bekomen tegen de
prijs van 8 euro ’t stuk.
De lijst van deze
hieronder:

bomen volgt

Acer campestre – Veldesdoorn
Carpinus betulus – Haagbeuk
Tilia platyphyllos – Linde
Prunus avium – Zoete kers
Fagus sylvatica – Groene beuk
Quercus robur – Zomereik

Alnus glutinosa – Zwarte els
Salix alba – Schietwilg
Tilia cordata - Winterlinde
Let op: de gewenste SOORT(en) en het aantal
pakketten goed invullen op de bestelbon.
Wij vestigen er de aandacht op dat alle
PAKKETTEN die slechts 8 Euro kosten,
bestaan uit planten die zeer jong zijn (60 tot
90 cm hoog).
Ze zijn echter goed beworteld en hebben dus
optimale groeikansen.
Tijdens de eerste jaren moet u ze vrijwaren
van onkruid en verhinderen dat dieren hen
beschadigen.
Indien het seizoen dat volgt op de aanplant
ervan (maart - september) zeer droog is, dan
moet u de planten op tijd water geven, tot u
ziet dat ze groeien en u moet ze tijdens dit
gehele eerste jaar regelmatig nazien, water
geven indien nodig en onkruidvrij maken om
zo weinig mogelijk uitval te hebben.
Tegen wilde konijn moet u desnoods
geschikte maatregelen nemen.
Vanaf het tweede jaar kunnen ze best hun
mannetje staan en groeien ze snel.
De bestelperiode loopt tot 31 oktober 2016
De leveringsdatum is 22 en 23 november
2016
De planten worden gratis thuisgeleverd door
de Groendienst van de gemeente.

BESTELFORMULIER - AANKOOPCONTRACT

enkel dit blad ondertekend terugsturen (niet terug mailen !) of faxen op 058 / 288.883
voor 31 oktober 2016 naar: Gemeentebestuur Alveringem, St.-Rijkersstraat 19, 8690 Alveringem,
Deze overeenkomst wordt gesloten tussen het gemeentebestuur van ALVERINGEM en de heer of mevrouw:
(naam + adres van de PLANTPLAATS op het grondgebied van de gemeente invullen)

Naam:
Adres:
TELEFOON en of MAIL-adres:
De overeenkomst houdt het volgende in:
- de aanplanter geniet van een financiële toelage van 25 % , verleend door de Landbouwraad van Alveringem bij de
aankoop van dit aanbod aan plantmateriaal, dat bestaat uit streekeigen bomen en struiken.
- de aanplanter verbindt er zich toe om het plantgoed zowel voor, tijdens als na de aanplant goed te verzorgen en
eventuele uitval in het volgende plantseizoen te vervangen.
- de aanplanter verklaart zich akkoord om de beplanting om het even wanneer door de gemeentelijke groendienst te
laten controleren. (de planten moeten uiteraard op uw eigendom in Groot - Alveringem geplant worden !)

De ondergetekende bestelt het volgende en krijgt het thuis geleverd in november 2016:

EENVORMIGE pakketten
STRUIKEN
gewenste soort(en) hieronder in dit
vak noteren:

BOMEN MET
STAMHOOGTE CA 2 meter

Aantal
Aantal
planten per gewenste
pakket
pakketten

Prijs per
pakket

Steeds 25
stuks

Per stuk

Totalen

8 euro

8 euro per
boom

gewenste soort (en) en aantal bomen
in dit vak noteren:

TOTALE SOM >>>
Naam en handtekening v/d KOPER / aanplanter:

Namens Gemeentebestuur en Landbouwraad,

VERGEET NIET TE TEKENEN AUB ! ! !
Zonder handtekening van de koper heeft dit contract geen waarde en wordt niet uitgevoerd

K. Delancker.

