EN
WONEN
Haagplantactie + Samenaankoop bodembedekkers 2012 - Bestelformulieren
BOUWEN
Haagplantactie 2012

Aantal
pakketten

Samenaankoop bodembedekkers 2012

Haagplanten

Bodembedekkers

1.

Acer Campestre (veldesdoorn)

1.

Acaena microphylla (Stekelnootje)

2.

Carpinus betulus (haagbeuk)

3.

Cornus mas (gele kornoelje)

2.

Cerastium tomentosum
(Hoornbloem)

4.

Cornus sanguinae (rode kornoelje)

3.

Geranium sanguineum
(Bloedooievaarsbek)

5.

Corylus avvellane (hazelaar)

6.

Euonymus europeus
(kardinaalsmuts)

4.

Nepeta x faassenii ‘Six hills giant’
(Kattenkruid)

5.

Alchemilla Mollis (Vrouwenmantel)

7.

Frangula alnus (sporkehout)

6.

Waldsteinia ternata (Goudaardbei)

8.

Fraxinus exelsior (es)

7.

Vinca Minor (Kleine maagdenpalm)

9.

Ligustrum vulgare (wilde liguster)

8.

Brunnera Macrophylla
(Kaukasische vergeet-mij-nietje)

9.

Galium odoratum (Lievevrouwebedstro)

10. Prunus avium (zoete kers)
11. Prunus padus (vogelkers)
12. Prunus spinosa (sleedorn)
13. Quercus robur (zomereik)

- Wat is het gemiddeld waterverbruik van een Vlaams huishouden?

Pachysandra terminalis
‘Green carpet’ (Pachysandra)

Kostprijs inwoners: 0,5 euro per plant
Kostprijs overige: 0,75 euro per plant
Te betalen bedrag bodembedekkers (A):
euro

Op volgende vragen zult u tijdens deze info-sessie een antwoord krijgen:

- Alle praktische besparingstips: gedrag (letten op) en technische ingrepen (zuinige
toiletspoeling, spaardouchekop, leidingen,…).

Totaal aantal pakketten (van 25 planten)

- Alles over het gebruik van regenwater: dimensionering, filters, pomp en put.

ZAALTJE NAAST DE BIBLIOTHEEK

- Voor welke toepassingen kunnen we regenwater gebruiken?

- Welke systemen bestaan er om zelf afvalwater te zuiveren? Overzicht van compactsystemen en plantensystemen. Hoe te kiezen?

Trapstraat 1A | 1670 Pepingen

euro

Bodembedekkende rozen

Alles wordt zoveel mogelijk geïllustreerd met demomateriaal!

Wanneer? Dinsdag 30 oktober 2012, 20 uur

14. Rosa ‘The Fairy’ - kleur roze

Waar? ‘t Zaaltje naast de Bibliotheek,Trapstraat 1A te 1674 Pepingen (Bellingen)

15. Rosa ‘Swany’ - kleur wit
Totaal aantal rozen (per stuk):

- Welke heffingen, subsidies en premies bestaan er?

Spreker: Marleen De Roye

13. Rosa 'Fairy Queen' - kleur rood

Voor de inwoners van Pepingen geeft de gemeente een rechtstreekse subsidie per haagpakket /bodembedekker. Hiervoor dienen de
inwoners bij afhaling van de bestelling een
schriftelijke verklaring te ondertekenen dat de
haagplanten/bodembedekkers in de gemeente
Pepingen zullen aangeplant worden.

”

Ook water is een kostbare grondstof en de waterreserves zijn niet onuitputtelijk. Dus
door uw waterfactuur te drukken, bent u tegelijk ook goed bezig voor het milieu. Rationeel watergebruik betekent in dit opzicht minder en goedkoper water verbruiken zonder in te boeten op uw comfort.

- Wat zijn de grootste verbruiksposten en waar kan je het meest op besparen?

Totaal aantal planten (per 12 planten)

TOTAAL TE BETALEN BEDRAG HAAGPLANTACTIE 2012:

Info-avond
“Rationeel watergebruik”

Lamium maculatum ‘Beacon silver’
11.
(Gevlekte dovenetel)

15. Viburnum opulus (gelderse roos)
Kostprijs inwoners: 6,25 euro per bundel
Kostprijs overige: 12,5 euro per bundel

herfst 2012

10. Tiarella cordifolia (Perzische muts)

12.

14. Rosa canina (hondsroos)

krant
pepingen

Aantal
planten

euro

Inschrijven, dit is verplicht! dit kan t.e.m. 29 oktober 2012 bij de milieudienst: Mieke Denys, Tel.: 02/383.14.24,
Fax.: 02/356.11.50, mieke.denys@pepingen.be.

INFO
INSCHRIJVEN
Deelname aan de infoavond is gratis en vrijblijvend!
www.dubovlaamsbrabant.beDeze info-sessie
mieke.denys@pepingen.be
of 02-383 14 24 (t.e.m. 29-10-2012)
wordt georganiseerd in samenwerking met Dialoog vzw en de milieuadviesraad van Pepingen

Kostprijs inwoners: 1 euro per plant
Kostprijs overige: 2,25 euro per plant

Te betalen bedrag rozen (B):
TOTAAL TE BETALEN BEDRAG SAMENAANKOOP BODEMBEDEKKERS 2012 (A+B)

euro

en met de steun van netbedrijf Infrax en de Provincie Vlaams-Brabant.

euro

Naam: ______________________________________________________________________________
Adres:______________________________________________________________________________
v.u.: Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven. (Ondernemingsnummer: 0253-973-219)

Tel. nr. of GSM-nummer: _ ______________________
Handtekening :

E-mail:_______________________________

_____________________________________

Uiterste besteldatum: Donderdag 15 november 2012!

Verder in deze milieukrant:
Haagplantactie & Samenaankoop bodembedekkers 2012 + bestelformulier
Snoeicursus hoogstamfruitbomen
Verantw. uitg.: Gemeentebestuur, Ninoofsesteenweg 116, 1670 Pepingen

Haagplantactie &
Samenaankoop bodembedekkers 2012
Haagplantactie 2012
Vorig jaar organiseerde de milieuraad i.s.m. het
gemeentebestuur een hoogstamboomplantactie. 162
bomen kregen in Pepingen een nieuwe stek!
In 2012 krijg je de kans om streekeigen plantgoed
voor hagen en houtkanten aan te kopen tegen voordelige prijzen. Zo wordt je eigen tuin groener en haal
je de natuur binnen handbereik. Je leefomgeving
wordt er mooier en aangenamer door.

Pakketten
We bieden de haagplanten aan in pakketten van 25
planten. Eén pakket is voldoende om 5 tot 6 m aan te
planten. De haagplanten zijn 60 tot 90 cm hoog.
De kostprijzen vindt u terug op het bestelformulier.

Maak uw keuze
Er is keuze uit 15 haagsoorten, allen streekeigen
groen. De brochure “Hagen, heggen en houtkanten…
een praktische gids” van het Regionaal landschap
kan een hulp zijn om uw keuze te bepalen. De kenmerken per soort komen uitgebreid aan bod, per
soort is telkens een foto opgenomen. Deze brochure
is digitaal te raadplegen via www.pepingen.be – In de
kijker: “Haagplantactie 2012” of er is een papieren
versie van deze brochure verkrijgbaar op de milieudienst van de gemeente.

Afstanden respecteren.
Volgens het Veldwetboek moet een haag minimaal 0,5
meter van de perceelsrand verwijderd staan. Plant
een wilde haag verder van de perceelsgrens bv. op
1m50 of meer.
Mits schriftelijk akkoord met je buur, kan je de hagen
op de perceelsrand aanplanten. Onderhoudskosten
worden dan gedeeld. Je mag, mits toestemming van
je buur, van op zijn perceel de buitenzijde van je haag
onderhouden.

Samenaankoop
bodembedekkers 2012
Bodembedekkers: een mooiere tuin, minder werk en
minder afval!
Het gemeentebestuur wil samen met de milieuraad
de kringloopboodschap breder uitdragen. Door de
samenaankoop van bodembedekkers willen we u een
alternatief aanbieden voor de locaties in de tuin waar
er geen gras hoeft te groeien. Bodembedekkende
planten zijn hierin de beste optie. Bodembedekkers
zijn vaste planten die laag over de bodem groeien en
hem na enige tijd volledig bedekken. Hierdoor geven
bodembedekkers het onkruid geen kans. Bodembedekkers vragen minder onderhoud en leveren
ook minder tuinresten op dan een gazon. Delen van
de tuin waar u niet over loopt maar die u toch open
wenst te houden, kan u eenvoudig omvormen tot
vlakken met mooie bodembedekkers. Bodembedekkende planten zijn bijzonder geschikt als alternatief
voor plekjes waar gazon moeilijk wil groeien, in diepe
schaduw bijvoorbeeld. Ook op steile hellingen waar
grasmaaien zeer lastig is kan een andere beplanting
uitkomst bieden.
Bodembedekkende planten onderdrukken eveneens
het onkruid.
Ook voor bijen, vlinders en andere insecten zijn deze
planten een goede zaak. Mooibloeiende bodembedekkers bieden nectar, stuifmeel en zijn een welgekomen beschutting.
Dankzij de steun van de provincie Vlaams-Brabant
kunnen we dit plantgoed aan een bijzonder aantrekkelijke prijs aanbieden voor de tuinen van inwoners
van de gemeente. Zo maken we samen met u werk
van een mooi en bloeiend Pepingen!

Bestellingen

We bieden de 12 soorten bodembedekkers aan zoals
opgenomen in de bijgevoede VLACO-folder en 3 soorten bodembedekkende rozen nl. Rosa ‘Fairy Queen’
(rood), Rosa ‘The Fairy’ (roze) en Rosa ‘ Swany’(wit).
De bodembedekkers worden per 12 stuks verkocht.
De bodembedekkende rozen kunnen per stuk worden
besteld!
De kostprijzen vindt u terug op het bestelformulier.

De juiste plant kiezen

Enkel als een plant zich op zijn plantplek goed voelt
zal hij mooi worden, goed groeien en het onkruid na
een tijd onderdrukken. Neem dus de tijd om uw keuze
te maken uit de verschillende bodembedekkers, die
we aanbieden. Een korte info per bodembedekker
vindt u terug in de bijgevoegde folder van VLACO of is
te raadplegen via www.openbaargroen.be. Naast de
Zolang de voorraad strekt!
De bestelde bodembedekkers worden samen met
de haagplanten verdeeld. U kan uw bestelling plaatsen en afhalen volgens de werkwijze zoals hieronder beschreven.
Opgelet! Wanneer het maximale subsidiebedrag bereikt is, waarmee we in dit project planten kunnen
aanbieden, worden de bestellingen stopgezet!

Hoe bestellen?

- Maak uw keuze (Opgelet! Verkoop enkel aan particulieren!!)
- Vul de bestelformulieren in de Milieukrant in en
bezorg deze terug aan de milieudienst bij Mieke
Denys of bestel via het bestelformulier op www.
pepingen.be.
- Uw bestelling dient UITERLIJK OP DONDERDAG
15 NOVEMBER 2012 geplaatst te zijn!
- Opgelet! Uw bestelling wordt pas definitief van
zodra de aankoopsom betaald is op de rekening
van de milieuraad!

Betalingswijze

- Stort het bedrag van uw bestelling(en) op rekeningnummer 068-2135456-28 van de milieuadviesraad (IBAN: BE37 0682 1354 5628, BIC: GKCC
BE BB), Ninoofsesteenweg 116, 1670 Pepingen,
met als vermelding ‘Haagplantactie + Naam’ OF

planten in de folder bieden we ook 3 soorten bodembedekkende rozen aan.

Plantafstand

- Er zijn gemiddeld 8 à 12 bodembedekkers nodig
per m².
- Voor de bodembedekkende rozen neemt u het best
3 à 5 planten per m².

-

-

‘Bodembedekkers + Naam’, afhankelijk van de
actie(s) waar u aan deelneemt.
Opgelet! Gelieve de bestellingen van enerzijds
haagplanten en van anderzijds bodembedekkers
gescheiden te houden en hiervoor aparte betalingen uit te voeren!
Het bedrag dient UITERLIJK OP MAANDAG 19
NOVEMBER 2012 overgemaakt te zijn.
Opgelet! Alleen volledig betaalde bestellingen
kunnen uitgevoerd worden!
Opgelet: wij aanvaarden geen cash geld!!!

Afhaalmoment
Uw haagplanten/bodembedekkers kunnen op het
zelfde moment afgehaald worden, zijnde:

ZATERDAG 24 NOVEMBER 2012,
vanaf 9u t.e.m. 12u
Waar: Gemeentelijke loods, Hoesnaek 17
te 1670 Pepingen.

!!! Noteer deze datum zeker in uw agenda, zodat u
uw bestelling niet vergeet af te halen!!!

Meer info?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
de Milieudienst bij Mieke Denys, Tel.: 02/383.14.24,
Fax.: 02/356.11.50, mieke.denys@pepingen.be.

Snoeicursus hoogstamfruitbomen
Hoogstamboomgaarden zijn typisch voor het Pajottenland. Vroeger vond je rond elke hoeve of landelijke woning een boomgaard. Tegenwoordig worden opnieuw meer hoogstamfruitbomen aangeplant. Een fruitboom
echter vraagt bepaalde snoeiwerkzaamheden om uit te groeien tot een mooie, sterke fruitboom.
De gemeente Pepingen organiseert in samenwerking met de milieuadviesraad een snoeicursus op de Dag van
de Natuur.
Fruitboomspecialist Frans Van den Bosch uit Herfelingen legt de basisprincipes uit over het snoeien van hoogstamfruitbomen.
Op enkele uren tijd krijg je de nodige praktische informatie waarmee je zelf aan de slag kunt om je eigen
hoogstamfruitbomen op een goede manier te gaan snoeien.

Wanneer? Zaterdag 17 november 2012, van 13u30 – 16u
Waar? Geboorteboomgaard, Steenweg op Elingen, 1670 Pepingen
Inschrijven, dit is verplicht! dit kan t.e.m. 15 november 2012 bij de milieudienst: Mieke Denys, Tel.:
02/383.14.24, Fax.: 02/356.11.50, mieke.denys@pepingen.be.
Kostprijs? Gratis voor inwoners van Pepingen, de overige geïnteresseerden betalen 5€ inschrijvingsgeld
(inbegrepen handleiding & drankje). Opgelet voor de niet-inwoners! Uw inschrijving is pas definitief na betaling van de bijdrage op het rekeningnummer 068-2135456-28 van de milieuadviesraad (IBAN: BE37 0682 1354
5628, BIC: GKCC BE BB), Ninoofsesteenweg 116, 1670 Pepingen, met vermelding ‘Snoeicursus + Naam’.

