
 

PLANTGOEDACTIE 2016 
 

 

 

 

 

 

Natuurpunt Markvallei en Stadsbestuur Hoogstraten 

organiseren jaarlijks een verkoop van streekeigen 

struiken, fruitbomen, kleinfruit en enkele andere 

ecologisch interessante tuinplanten. 
 

 

 

 

In deze brochure krijgt een overzicht van alle planten die te koop worden 

aangeboden. De opbrengst van de actie komt volledig ten goede van de natuur 

in de Markvallei. U kan deelnemen aan de actie door de bestellijst achteraan in 

de brochure in te vullen en binnen te brengen bij de milieudienst of door uw 

bestelling online in te vullen op www.hoogstraten.be via het webloket. 

 

U kan bestellen tot 20 oktober 2016. De planten kunnen afgehaald worden op 

11 november aan de gemeentelijke werkplaats tussen 9.00u en 10.00u. Betalen 

doet u vooraf via overschrijving op BE54 8601 0871 9497 van Natuurpunt 

Markvallei met vermelding van uw naam en "plantgoedactie". 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie over de plantgoedactie, voor bestellingen en voor extra 

bestelformulieren kan u terecht bij de milieudienst (03 340 19 11 of 

ingrid.brosens@hoogstraten.be) of neem een kijkje op www.hoogstraten.be. 

  

http://www.hoogstraten.be/
mailto:ingrid.brosens@hoogstraten.be
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STREEKEIGEN STRUIKEN 
 

Beuk - Fagus sylvatica 

Beuk wordt veelal gewaardeerd voor de aanplant van een 

geschoren haag. Kies hierbij voor een relatief dichte 

plantafstand van 3 of 4 planten per lopende meter. Beuk 

behoudt tijdens de winter zijn bruine bladeren welke pas 

afvallen als de nieuwe blaadjes verschijnen. 

 
 

Boswilg - Salix caprea 

Boswilg verkiest vrij droge tot matige vochtige grond. De struik 

groeit gemakkelijk langs bosranden en slootkanten. In het 

vroege voorjaar is het een zeer geschikte nectarplant voor 

bijen en draagt hij katjes met een grote sierwaarde. 
 

 

Eénstijlige Meidoorn - Crataegus monogyna 

Meidoorn groeit op alle ondergronden en is populair in 

vogelbosjes of als een ondoordringbare geschoren haag. Het is 

een fraaie struik met in de vroege lente witte bloesems en 

later op het jaar rode bessen die geliefd zijn bij vogels. 

 

 

Europese Vogelkers - Prunus padus 

Europese Vogelkers stelt weinig eisen aan zijn groeiplaats. In 

de lente draagt hij witte, geurende bloemen welke veel 

insecten aantrekken. De donkergekleurde bessen zijn dan weer 

in trek bij vogels. 

 
 

Gelderse Roos - Viburnum opulus 

Een zeer decoratieve struik met mooie witte bloemschermen in 

de late lente. Vanaf het einde van de zomer verschijnen felrode 

bessen. De bessen zijn minder geliefd bij vogels waardoor ze 

regelmatig heel de winter aan de struik pronken. 

 

http://lh5.ggpht.com/luirig/R5sMXJTdd2I/AAAAAAAAECA/GbQgGO_7S5Y/s800/crataegus_monogyna_8.jpg
http://www.kuleuven-kortrijk.be/facult/wet/biologie/pb/kulakbiocampus/bomen-heesters/Viburnum opulus - Gelderse roos/08 gelderse roos H2.htm#5


 

Gewone Es - Fraxinus excelsior 

De Gewone Es kan uitgroeien tot een hoge boom, maar leent 

zich ook uitstekend tot hakhoutbeheer. Groeit bij voorkeur 

langs waterlopen. Van nature een zeer sterke boomsoort. 

 
 

Gewone Vlier - Sambucus nigra 

Gewone Vlier stelt geen bijzondere eisen aan zijn standplaats. 

Hij heeft de mooiste bloei als hij in het volle zonlicht staat. 

Bloeit in de vroege zomer met sterk geurende witte 

bloemschermen. De bijna zwarte bessen zijn in de herfst zeer 

geliefd bij vogels. 

 
 

Haagbeuk - Carpinus betulus 

Haagbeuk leent zich net als beuk uitstekend voor een 

geschoren haag. Haagbeuk behoudt minder bruin blad in de 

winter, het jonge blad ontluikt daarentegen wel sneller. 

 
 

Hazelaar - Corylus avellana 

Hazelaar groeit op vrijwel elke grond. De struik heeft een groot 

herstellingsvermogen en kan daarom goed gebruikt worden als 

hakhout. In de herfst kan je heerlijke hazelnoten oogsten. 

 
 

Ratelpopulier - Populus tremula 

De Ratelpopulier heeft een voorkeur voor vochtige grond, 

maar groeit ook goed op droge en arme gronden. Het is in 

principe een snelgroeiende struik die zich goed kan handhaven  

op onbeschutte winderige plaatsen. 

 
 

Ruwe Berk - Betula pendula 

Ruwe berk groeit op vrijwel alle bodems, ook op zeer arme 

droge zandgronden. Het stuifmeel kan in de lente allergische 

reacties veroorzaken. Dus minder geschikt voor 

hooikoortspatiënten. 



Schietwilg - Salix alba 

Schietwilg groeit van nature op vochtige oevers. De boom 

wordt vaak gebruikt als knotboom waarbij hij dan 

nestgelegenheid biedt aan vleermuizen en vogels. Schietwilg 

kan ook als hakhout beheerd worden. 

 
 

Sleedoorn - Prunus spinosa 

Sleedoorn vormt dichte ondoordringbare struiken. Sleedoorn 

is een uistekende voedselboom voor bijen en vogels en tevens 

een goede neststruik. De struik is ook zeer decoratief met 

witte bloesems in de lente en later blauwe sleedoornpruimen. 

 
 

Sporkehout - Rhamnus frangula 

Sporkehout draagt weinig opvallende bloemen van mei tot 

september en is hiermee een uitstekende nectarstruik voor 

veel insecten. De zwarte bessen zijn zeer geliefd bij vogels. 

 
 

Wilde Lijsterbes - Sorbus aucuparia 

Lijsterbes is een makkelijk groeiende struik met een voorkeur 

voor enigszins beschaduwde plaatsen. In de lente draagt hij 

roomwitte bloemen en later op het jaar verschijnen er 

oranjerode bessen in trossen aan de struik. Vooral de bessen 

zijn zeer geliefd bij vogels. 

 
 

Zachte berk - Betula pubescens 

Zachte berk verkiest zonnige standplaatsen en kan veel vocht 

verdragen, maar groeit ook op weinig vruchtbare plaatsen. Net 

als bij de ruwe berk kan het stuifmeel allergische reacties 

veroorzaken. 

 
 

Zomereik - Quercus robur 

Zomereik groeit van nature uit tot een forse mooi gevormde 

boom, maar kan ook beheerd worden als hakhout. Zomereik is 

goed bestand tegen wind en kan  goed droogte verdragen. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Salix_alba_leaves.jpg
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Zwarte Els - Alnus glutinosa 

Zwarte Els groeit uitstekend op natte voedselrijke grond, maar 

kan ook voedselarme grond overleven en voorziet dan zelfs de 

nabij groeiende planten van stikstof. Zwarte els laat zich goed 

beheren als hakhout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRA VOORDELIG 
Tuinpakket vogelbosje 

In een vogelbosje wordt een speciale selectie gemaakt van struiken die zeer 

geliefd zijn bij vogels. Dit kan zijn door de voedzame bessen of de 

mogelijkheden tot nestgelegenheid. 

Een vogelbosje bestaat uit: 5x éénstijlige meidoorn, 5x hazelaar, 5x gewone 

vlier, 5x zwarte els, 5x wilde lijsterbes, 5x boswilg  
 

Tuinpakket bloesembosje 

Een bloesembosje wordt geselecteerd op basis van de mooie bloesems die in 

de lente in de struiken verschijnen. De bloesems maken de struiken extra 

populair als nectarplant voor allerlei insecten. In het najaar heeft een 

bloesembosje ook een rijk voedselaanbod voor vogels. 

Een bloesembosje bestaat uit: 8x sporkehout, 8x wilde lijsterbes, 8x éénstijlige 

meidoorn, 3x sleedoorn, 3x gewone vlier 
 

Haagpakket naar keuze 

Bestelt u 30 planten van dezelfde soort dan krijgt u hierop een korting. U 

betaalt slechts voor 25 planten. Vul zelf de soort struik van uw keuze in op het 

bestelformulier. Ideaal als u een geschoren haag plant van bijvoorbeeld beuk, 

haagbeuk of meidoorn. 

 



FRUITBOMEN 
 

APPELBOMEN 
 

Enkele Bellefleur 

Andere namen: Petite Belle-Fleur, Kleine Bellefleur, Petit Bon Pommier, Bon Pommier, Belle-

Fleur Simple, Petite Bonne Ente, Winter Bellefleur 

Enkele Bellefleur is een oud ras met een onzekere herkomst maar 

waarschijnlijk uit België of Nederland. De boom heeft in principe 

een goede opbrengst maar kan gevoelig zijn aan beurtjaren. De 

vruchten worden vooral gewaardeerd in de keuken. Als 

dessertvrucht zijn ze te consumeren van november tot maart. 

 

 

IJzerappel 

Andere namen: Marie Joseph d'Othée, Pomme de Fer, Pomme de Deux Ans, Gosselet 

IJzerappel is een Belgische variëteit met een goede 

productiviteit. De appels zijn geschikt als keuken-, dessert- en 

droogappel. De appels worden best zo laat mogelijk geplukt 

(eind oktober - begin november) en hebben een zeer lange 

natuurlijke bewaring (tot april - mei). De appels hebben een 

typisch zuur aroma en blijven lang hard en sappig. 

 

 

Sterappel 

Andere namen: Lokaal Wijnappeltje, Binnenrooikes, St. Niklaasappeltje, Rooi Hanneskes, 

Rouge Etoilée, Reinette Etoilée, Calville Etoilée, Herzapfel 

Oude variëteit afkomstig uit België of Nederland. De Sterappel 

werd voor het eerst beschreven omstreeks 1830. De boom heeft 

een matige opbrengst welke vrij laat op gang komt. Sterappels 

zijn geschikt als verse eetappel tot Nieuwjaar, maar ze kunnen 

ook gebruikt worden voor appelmoes of appelsap. De mooie 

rode kleur maakt de appels ook geliefd als decoratie of bij het 

bloemschikken. 

 

 

 

 



KERSENBOMEN 
 

Meikers 

Andere namen: Anglaise Hâtif, Royale Hâtive, May Duke, Anglaise Hâtive, Tôt et Tard, 

Dubbele Meikers, Portugezen, Solewijnen, Brussels Bruine 

De Meikers is waarschijnlijk van Engelse oorsprong, maar één van 

de oudste en wereldwijd één van de meest populaire kersen. De 

boom heeft een hoge en zeer regelmatige opbrengst. De 

vruchten behoren tot de groep van de roodkleurige zuurzoete 

kersen of beter gekend als krieken. De vruchten lenen zich zeer 

goed voor keukengebruik, maar zijn ook lekker om als vers fruit te eten. 

 

 

Zwarte Krakers 

Andere namen: Bigarreau Noir, Bigarreau Gros Noir, Grosse Schwartze Knorpelkirsche 

Deze zwarte kersen hebben een onduidelijke oorsprong maar 

behoren tot één van de oudste en meest verspreide 

variëteiten. De boom heeft een middelmatige tot grote 

opbrengst. Het is in de eerste plaats een heerlijke dessertkers 

die de lippen donkerrood laat kleuren. In de keuken is ze ook 

geschikt voor bereiding van confituur, patisserie of om op te 

leggen in bokalen. 

 

  



PERENBOMEN 
 

Bruine Kriekpeer 

Andere namen:  Poire Cerise Brune, Oogstpeertje, Kriekpeer, Halense 

Peerkes 

De Bruine Kriekpeer is afkomstig uit het Antwerpse vanuit de 

18e eeuw. De boom heeft een regelmatige goed dracht en is 

vooral geliefd als vroege zomerpeer. De peer is als dessertpeer 

te consumeren tot de eerste week van augustus.  

 

 

Doyenné du Comice 

Andere namen: Doyenné 

De Doyenné is afkomstig uit Frankrijk. De productie komt pas 

goed op gang als de boom volwassen is, maar heeft dan een 

goede en regelmatige dracht. De peer is een zeer 

gewaardeerde dessertpeer. Te gebruiken van oktober tot 

december. 

 

 

Soldat Laboureur 

Andere namen: Soldat Esperen, De Soldat, Beurré de Blumenbach, Auguste, Van Mons Soldat 

Een peer van Belgische herkomst met een vroege, regelmatige 

en goede vruchtbaarheid. De peer wordt vooral geconsumeerd 

als dessertpeer van eind oktober tot eind december. Daarnaast 

is hij te gebruiken voor allerlei bereidingen, in stroop of als 

droogpeer. 

 

 

 

 

  



PRUIMENBOMEN 
 

Bleue de Belgique 

Andere namen: Bleue de Perque, Belgian Purple, Bleue de Bergues, Percksche Blauwe 

De Bleue de Belgique is een oud Belgisch ras. De boom heeft een 

vroege en zeer goede productie. Het fruit rijpt wel enigszins 

onregelmatig waardoor tussenplukken aangewezen is. 

Versgeplukt is het een goede dessertpruim, maar zeker voor 

gebruik in de keuken en voor confituur is de pruim zeer gegeerd. 

 

 

Mirabelle de Nancy 

Andere namen: Gele Mirabel, Mirabelle Petite, Mirabelle Abricotée 

Een zeer oud ras dat via Frankrijk naar België is verspreid. Het 

duurt enkele jaren voor de boom draagt maar daarna is er een 

hoge productiviteit. De kleine gele pruimen zijn zeer lekker als 

dessertpruim direct na de pluk, maar kunnen ook in de keuken 

gebruikt worden voor o.a. confituur, gebak, opleg,… 

 

 

  



KLEINFRUIT 
 

Stekelbes 

Andere namen: Kruisbes, Knoezel 

Stekelbessen hebben een eerder kort seizoen (half juni tot 

begin augustus) maar bevatten veel vitamine C. De bessen 

groeien het beste aan de jonge twijgen. 

 

 

Rode bes 

Andere namen: Aalbes, Trosbes 

Rode bessen vragen weinig zorg en leveren een gulle oogst op. 

De bessen zijn zeer geschikt om onmiddellijk te eten of te 

verwerken in confituur, gelei, vruchtensaus of desserts. 

 

 

Zwarte bes 

Andere namen: Cassis 

De zwarte bes is minder geschikt als eetfruit, maar laat zich 

uitstekend verwerken bijvoorbeeld confituur. Om bessen te 

behouden aan de struik moet er regelmatig gesnoeid worden. 

 

 

  

http://www.mijntuin.org/plants/355-Zwarte-bes


ANDERE VRUCHTEN 
 

Gewone Mispel 

Andere namen: Wilde Mispel 

De Mispel werd door de Romeinen in onze streek 

binnengebracht.  Als de vruchten zacht geworden zijn, kunnen ze 

gegeten worden. Ze bevatten zeer veel vitamine C en zijn erg 

decoratief. De vruchten lenen zich ook tot het maken van gelei. 

 

 

Kweepeer 

Andere namen: Kwee, Kweeappel, Cognassier, Coing, Common quince tree, Quince, Marmelo 

De kweepeer behoort tot de oudste cultuurplanten en is al 

meer dan 4000 jaar gekend. Het zijn vroege regelmatige 

vruchtendragers. Kweepeer eet je niet als dessertfruit, maar 

wordt verwerkt tot gelei. De vruchten geven een aantal dagen 

na de pluk een aangename geur af. 

 

 

Okkernoot 

Andere namen: Gewone walnoot 

De okkernoot is vermoedelijk via de Romeinen terug in Europa 

geïmporteerd. De productie laat een aantal jaren op zich 

wachten na het planten van de boom. De bladeren van de 

okkernoot geeft etherische olie af die van nature enigszins 

insectenwerend is. 

 

 

Tamme Kastanje 

De Tamme Kastanje is inheems in Zuid-Europa, ten noorden 

van de Alpen is het een oude cultuurplant uit de tijd van de 

Kelten. Kastanjes zijn op vele manieren eetbaar: vers, gepoft of 

in bereidingen. De vruchten zijn zeer voedzaam en zitten vol 

zetmeel, eiwitten, suikers en vitamines B1, B2 en C. 

Kastanjehout is zeer weersbestendig en duurzaam waardoor 

het bij gebruik niet dient geïmpregneerd te worden. 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Tamme_kastanje.jpg


ECOLOGISCH INTERESSANTE 

TUINPLANTEN 
 

Bottelroos - Rosa rugosa 

Bottelroos is een makkelijk groeiende plant welke gedurende 

de hele zomer bloemen draagt en weinig onderhoud vraagt. 

De bottels zijn tamelijk groot, rond en felrood. 

 

 

Brem - Cytisus scoparius 

Brem verkiest droge bodems. De plant is zeer decoratief met 

groenblijvende twijgen en felgele bloemen in mei, juni. 

 

 

Gaspeldoorn - Ulex europaeus 

Gaspeldoorn komt voor op droge tot matig vochtige 

zandgrond en verkiest een zonnige standplaats. Het is een 

stekelige struik met goudgele bloemen. De struik is geliefd bij 

vogels als neststruik. 

 

 

Gele Kornoelje - Cornus mas 

De Gele Kornoelje is een van onze vroegst bloeiende struiken. 

Reeds in februari verschijnen de gele bloemen. Het blad komt 

pas na de bloeiperiode aan de struik en verkleurt zeer mooi in 

de herfst. In het najaar draagt de struik donkerrode bessen 

welke zeer geliefd zijn bij vogels 

 

 

Hondsroos - Rosa canina 

Hondsroos stelt weinig eisen qua bodemtype. De plant wordt 

veelal gebruikt voor een gemengde haag. Waarin de bloemen 

en de knalrode bottels een mooi decoratief element vormen . 

De plant durft wel in andere struiken te klimmen. 

 

 

 



Rode Kornoelje - Cornus sanguinea 

Rode Kornoelje groeit zowel op droge als natte bodems. In juni 

komen er mooie witte bloemen en later zwarte bessen. De 

twijgen kleuren in de zon rood. 

 

 

Vlinderstruik (blauw) - Buddleja davidii 'nanho blue' 

Vlinderstruiken zijn uitstekende nectarplanten en trekken 

tijdens de bloei veel insecten aan. De voorgestelde soort heeft 

blauwe bloemen en een zilvergrijs blad.  

 

 

Wilde Kamperfoelie - Lonicera periclymenum 

Wilde kamperfoelie is een klimplant welke doorheen struiken 

en bomen naar boven klimt. De plant bloeit van juni tot 

oktober. De bloemen zijn aangenaam geurend. De plant kan 

zwakke bomen wurgen waardoor deze afsterven. 

 

 

Zevenzonenboom – Heptacodium miconioides 

De Zevenzonenboom is een struik met zeer decoratieve bast 

en een late bloei in september-oktober. De bloemen in het 

najaar werken als een ware magneet op vlinders, zweefvliegen 

en bijen. Je zal versteld staan van het leven dat deze struik 

aantrekt! 

 

  

javascript:Enlarge();
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Bestelformulier 2016 
 

af te geven op de milieudienst van de Stad Hoogstraten tot 20/10/2016 
 

 

naam:   

 

straat & nr.:   

 

plaats:   

 

telefoon:    e-mail:    

 

 

soort prijs (€) aantal bedrag 

Streekeigen struiken    

Beuk (groen)  - fagus sylvatica (80 tot 100 cm) 0,80   

Boswilg  - salix caprea (80 tot 100 cm) 0,80   

Eénstijlige  Meidoorn - crataegus monogyna (80 tot 100 cm) 0,80   

Europese vogelkers - prunus padus (80 tot 100 cm) 0,80   

Gelderse roos  - viburnum opulus (80 tot 100 cm) 0,80   

Gewone es - fraxinus excelsior (80 tot 100 cm) 0,80   

Gewone vlier - sambucus nigra (80 tot 100 cm) 0,80   

Haagbeuk - carpinus betulus (80 tot 100 cm) 0,80   

Hazelaar - corylus avellana (80 tot 100 cm) 0,80   

Ratelpopulier - populus tremula (80 tot 100 cm) 0,80   

Ruwe berk - betula pendula (80 tot 100 cm) 0,80   

Schietwilg - salix alba (80 tot 100 cm) 0,80   

Sleedoorn - prunus spinosa (80 tot 100 cm) 0,80   

Sporkehout - rhamnus frangula (80 tot 100 cm) 0,80   

Wilde Lijsterbes - sorbus aucuparia (80 tot 100 cm) 0,80   

Zachte berk - betula pubescens (80 tot 100 cm) 0,80   

Zomereik - quercus robur (80 tot 100 cm) 0,80   

Zwarte els - alnus glutinosa (80 tot 100 cm) 0,80   

Tuinpakket vogelbosje (30 planten) 20,00   

Tuinpakket bloesembosje (30 planten) 20,00   

Haagpakket …………………………………………………... (30 planten - 1 soort) 20,00   

  SUBTOTAAL  

  



soort prijs (€) aantal bedrag 

Fruitbomen    

Enkele Bellefleur ( hoogstam) 27,50   

IJzerappel ( hoogstam) 27,50   

Sterappel (hoogstam) 27,50   

Meikers (hoogstam) 27,50   

Zwarte Krakers ( hoogstam) 27,50   

Bruine Kriekpeer ( hoogstam) 27,50   

Doyenné du Comice ( hoogstam) 27,50   

Soldat Laboureur ( hoogstam) 27,50   

Bleue de Belgique ( hoogstam) 27,50   

Mirabelle de Nancy ( hoogstam) 27,50   

Steunpaal fruitboom  5,00   

Kleinfruit    

Stekelbes  5,00   

Rode bes  5,00   

Zwarte bes  5,00   

Andere vruchten    

Gewone Mispel  15,00   

Kweepeer 15,00   

Okkernoot 15,00   

Tamme kastanje 15,00   

Ecologisch interessante tuinplanten    

Bottelroos - rosa rugosa 1,50   

Brem - cytisus scoparius 7,50   

Gaspeldoorn - ulex europaeus 7,50   

Gele kornoelje - cornus mas 1,50   

Hondsroos - rosa canina 1,50   

Rode Kornoelje - cornus sanguinea 1,50   

Vlinderstruik (blauw) - buddleja davidii 'nanho blue' 7,50   

Wilde kamperfoelie - lonicera periclymenum 7,50   

Zevenzonenboom – heptacodium miconioides 15,00   

TOTAAL  

 


