Natuurpunt Waasland organiseert :
BOOMPLANTACTIE
Bouw mee aan een gezondere biodiversiteit
Natuurpunt Waasland Noord organiseert tot half november opnieuw een boomplantactie.
We bieden een uitzonderlijk assortiment aan tegen scherpe prijzen. Het aanbod is niet alleen
ruim maar biedt ook voor elk wat wils: hagen, struiken, bosgoed, maar ook bessenstruiken
en fruitbomen in halfstam en hoogstam. De hagen, de struiken en het bosgoed zijn
streekeigen en gedijen hier goed. Ze verhogen de biodiversiteit in je tuin. Ze geven dus meer
kansen aan vogels, vlinders en bijen. De aangeboden fruitbomen en bessenstruiken
garanderen u bovendien een jaarlijkse oogst.
Nieuw in ons assortiment zijn de drie soorten blauwe druiven. Ook de nu rijpe druiven tegen
de muur van het Natuurhuis Panneweel staan op de bestellijst. Bekijk ons aanbod op de
diverse websites en bedenk: wat is er heerlijker dan een appel, peer, pruim, noot, perzik,
druif of bes uit eigen tuin?
In een grote tuin geven hagen, een houtkant of een bomenrij structuur aan de omgeving en
aan ons verstedelijkte landschap. Ze zorgen voor verkoeling in de zomer en voor beschutting
tegen harde wind. Een tuin met veel streekeigen groen is bovendien een gedekte tafel voor
tal van organismen. Een keten van “natuurlijke” tuinen kan zo dienen als ‘verbindingsweg'
tussen natuurgebieden.
De boomplantactie wordt gedragen door vrijwilligers en de opbrengst van de verkoop gaat
volledig naar de verwerving van waardevol natuurgebied in de eigen buurt. Natuurpuntleden
krijgen nog eens 5 % extra korting. Wenst u bijkomende inlichtingen of een digitaal
bestelformulier dan bezorgen we u dat graag. Bestellen kan bij Natuurpunt Waasland Noord
en Vriendenkring Panneweel : www.panneweel.be : Bert Raets, tel 0485 31 28 42, mail
boomplantactie@panneweel.be.
Woont u niet in het noorden van het Waasland, www.panneweel.be loodst u door naar de
andere afdelingen van Natuurpunt van het hele land die aan de boomplantactie van
Natuurpunt deelnemen.

