BOOMPLANTPROGRAMMA 2020-21
De voorwaarden voor het Heg&Landschap boomplantprogramma voor het seizoen 2020-21 staan
hieronder uitgewerkt. Lees dit svp goed voordat je de aanvraagformulieren invult. Stuur me een
mailtje indien e.e.a. niet duidelijk is (Lex Roeleveld, E: info@hegenlandschap.nl).
Heg&Landschap levert:
• Inheemse plantgoed, zo veel mogelijk van autochtone herkomst. De teelt is met Milieukeur maar
niet biologisch. Helaas is dat op de markt niet beschikbaar. Klik hier voor de voorlopige
soortenlijst waarin de herkomst van het plantgoed is aangegeven. Wees u ervan bewust dat de
beschikbaarheid van plantgoed dit jaar beperkt is. Indien autochtone herkomst niet meer
beschikbaar is, zullen we in een aantal gevallen reguliere herkomst leveren. Dat doen we
overigens niet voor sleedoorn of meidoorn. Wilt u beslist en enkel autochtone herkomst, vermeld
dat dan duidelijk.
• Maat: het plantgoed is zo geheten bosplantsoen. Veelal tweejarige planten, 60-120 cm lang, kale
wortel m.u.v. enkele soorten zoals brem die in potjes (op het formulier met p9 aangeduid)
geleverd worden. De maten staan het soortenformulier aangegeven. Mocht de betreffende maat
niet langer beschikbaar zijn, dan leveren we een iets kleinere maat, indien beschikbaar.
• Planten worden geleverd in veelvouden van 25 stuk/soort. Voor sommige, minder voorkomende
soorten is het mogelijk per 5 of 10 stuks te bestellen. De reden hiervoor is dat het meeste
plantgoed door kwekers geleverd wordt in bossen van 25 stuks. Houd je bij aanvraag s.v.p. goed
aan deze richtlijn. Het is voor ons niet mogelijk om honderden bossen open te knippen en planten
te tellen en voorraad bij te houden. Welke soorten per 5, 10 of 25 stuks geleverd worden, staat in
de soortenlijst. De aangegeven prijzen zijn per stuk! In de laatste kolom verschijnt automatisch de
eigen bijdrage.
• Gratis advies v.w.b. aanleg en onderhoud. Uiteraard geen uitgewerkte plannen voor erven of
terreinen. Desgewenst kan een presentatie voor een groep geïnteresseerden over het
boomplantprogramma, aanleg en beheer worden verzorgd. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
Waarvoor?
• Hoofddoelstelling van het boomplant programma is het versterken van biodiversiteit door het
planten van inheemse struiken en bomen in bijvoorbeeld heggen, bosjes, bomenrijen.
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We ondersteunen daarbij vooral initiatieven die zich richten op:
•
•
•
•
•
•

Aanleg voedselbossen, permacultuur, ecologische tuinderijen
Integratie van bomen in agrarische bedrijfsvoering (o.a. agroforestry, loofvoedering vee)
Aanleg in ecologische wijken, in parken en vergroening van schoolpleinen.
Boomplantdagen voor scholen
Sociale acties zoals aanleg heggen rond moestuin verzorgingshuis.
Herstel van cultuurlandschap.

Onder welke voorwaarden
• Bij deelname verplicht je je om Heg&Landschap rond de maand mei informatie te sturen over
enkele kenmerken van de aanplant en het voorlopig resultaat. Deze informatie is noodzakelijk
omdat wij verplicht zijn onze Franse sponsor (Fondation Yves Rocher) over de besteding van de
gelden te rapporteren.
• De ondersteuning door ons programma dient tot meer aanplant te leiden. Projecten en
initiatieven waarvoor reeds middelen beschikbaar zijn, komen niet in aanmerking voor
ondersteuning met plantgoed. Advies vragen kan altijd.
• De aanplant dient gegarandeerd in de winter 2020-21 plaats te vinden. Bij nieuwbouw dient er
geen gevaar te zijn dat vertragingen zullen leiden tot niet of niet tijdelijk planten (opkuilen).
• Verstrekt plantgoed mag niet aan andere projecten, personen of instanties gegeven worden
zonder toestemming van Heg&Landschap en mag niet verkocht worden.
• Plantgoed moet op ons opslagterrein in Berghem (NB) opgehaald te worden op daarvoor
aangegeven dagen (veelal vrijdag en zaterdag). Het kan ook in de regio worden afgeleverd, mits er
voldoende aanvraag uit een bepaalde streek is en deelnemers uit die streek hieraan medewerking
willen verlenen door ontvangst en verdeling te organiseren.
• Voor het plantmateriaal wordt een eigen bijdrage gevraagd. Voor de meeste soorten is dat
€ 0,40/stuk. Dit is incl. transportkosten en btw. De soortenlijst en eigen bijdrage per soort zijn in
de prijs- en soortenlijst te vinden.
• Je ontvangt na levering van het plantgoed per mail een nota. Deze dient binnen 14 dagen te
worden betaald.
Hoe kun je plantgoed aanvragen?
• Lees bovenstaande doel en voorwaarden van ons boomplantprogramma.
• Bekijk de lijst van soorten, de herkomst van de planten, de maat van het plantgoed en de eigen
bijdrage. Let op, hier staat ook aangegeven dat je struiken niet per stuk kunt bestellen. Houd daar
bij de aanvraag goed rekening mee.
• Vul zowel het aanvraagformulier als ook het bestelformulier in. De opgegeven prijzen zijn, zoals
aangegeven per stuk. Links naar beide formulieren vind je op de website op de pagina
boomplantprogramma..
• Vul beide formulieren in en stuur ze per mail naar info@hegenlandschap.nl, t.a.v. Lex Roeleveld.
• We streven er naar binnen een week op je aanvraag te reageren. Zoals aangegeven kun je ons ook
om advies vragen.

Wat vragen we verder van je?
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We dienen onze sponsor, de Franse Fondation Yves Rocher, te rapporteren
over de resultaten. Dit is een belangrijk onderdeel van onze
samenwerkingsovereenkomst. Het tijdig ontvangen van kwalitatief goede
informatie/foto’s van deelnemers is daarom van groot belang!
We vragen de deelnemers in dit verband 3 dingen:
1. Enkele foto’s van het aanplanten van de ontvangen bomen en struiken!!
Vergeet dit svp niet en stuur ze bij voorkeur direct na het planten op (Lex
Roeleveld, E: info@hegenlandschap.nl).
2. Enkele foto’s in mei om het resultaat van de aanplant op dat moment weer
te geven. We sturen deelnemers tegen die tijd per mail een verzoek daartoe.
Probeer foto’s te maken die niet enkel een statisch beeld tonen maar ook
foto’s die actie, mensen ed. tonen. Een rapport met enkel foto’s van struiken is
niet erg spannend. Op onze website zijn eerdere rapportages te vinden. Laat je
er door inspireren.
3. Het invullen van een korte vragenlijst over waar precies geplant is, het type
grond, slagingspercentage ed.. Deze vragenlijst ontvang je in mei 2021.
De ingevulde vragenlijst en de foto’s van de aanplant in mei, ontvangen we
graag tegelijkertijd eind mei.

Stichting Heg&Landschap
Wageningen, 22 september 2020
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