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 Scherpe prijzen 

 Onovertroffen keuze aan inlands bosgoed 

 Elke euro winst wordt gebruikt voor natuurbehoud in onze regio. 

Hoe bestellen? 
Via de post: Stuur het ingevulde bestelformulier voor 10 november naar:  

Natuurpunt Waasland, Grote Baan 197, 9120 Melsele of naar: De Bock Jerome, Baljuwstraat 10 bus 

4, 9120 Beveren. Tel: 03/775.97.47 

Online: stuur het ingevulde en gescande formulier voor 10 november naar: 

info@natuurpuntwaasland.be 

Het formulier kan ook gedownload worden op www.natuurpuntwaasland.be: klik op “Help de 

natuur,” klik vervolgens op “Boomplantactie.”  

De door u gegeven informatie zal enkel binnen onze afdeling gebruikt worden. 

U ontvangt een bevestiging van uw bestelling met een verzoek tot betaling. Wij verwerken hierin uw 

eventuele korting: leden altijd 5% op het totaal; niet-leden 5% korting op de bestelling vanaf 100€. 

Voor iedereen 10% vanaf 500€.   

Na uw betaling op BE08 0013 4249 1013 van Natuurpunt Waasland, is uw bestelling definitief 

geplaatst. Het plantgoed wordt aan huis bezorgd vanaf vrijdagnamiddag 24 november of op zaterdag 

25 november in de voormiddag.  

Thuislevering is enkel mogelijk in Antwerpen LO, Burcht, Groot-Beveren, Kruibeke, Temse en 

Zwijndrecht. Zelf afhalen kan mits ons te contacteren op een van de bovenstaande adressen. 

Streekeigen bomen 

 

Hagen en struiken 

 

Fruitbomen 

mailto:info@natuurpuntwaasland.be


 

 

 

Bosgoed  

NR boompjes tussen 50 en 90 cm hoog 
Per 5 stuks 

in € 
Aantal 
bundels 

Ik betaal 

1 beuk: fagus sylvatica 5,00   

2 egelantier: rosa rubiginosa 5,00   

3 es: fraxinus excelsior  3,00   

4 gelderse roos: viburnum opulus 7,00   

5 haagbeuk: carpinus betulus 4,00   

6 hazelaar: corylus avellana 5,25   

7 hondsroos: rosa canina 5,00   

8 kardinaalsmuts: euoymus europaeus 5,00   

9 krentenboom: amelanchier lamarckii 4,25   

10 meidoorn: crataegus monogyna 3,50   

11 rode kornoelje: cornus sanguinea 5,00   

12 sleedoorn: prunus spinosa 3,50   

13 spaanse aak: acer campestre 4,00   

14 tamme kastanje 7,75   

15 vuilboom: rhamnus frangula 5,00   

16 wilde ligust: ligustrum vulgare 4,00   

17 wollige sneeuwbal: viburnum lantana 7,00   

18 zoete kers: prunus avium 5,00   

19 zomereik: quercus robur 4,50   

20 zwarte els: alnus glutinosa 3,00   

21 hulst (blote wortel): ilex aquifolium 10,00   

22 hulst (container): ilex aquifolium 31,00   

Loofbomen  
NR Hoogte: 2 tot 3 m, omtrek 6 tot 8 cm Per stuk in € Aantal Ik betaal 

23 beuk: fagus sylvatica 23,50   

24 es: fraxinus excelsior 16,50   

25 kleinbladige linde: tilia cordata 21,00   

26 lijsterbes: sorbus aucaparia 20,00   

27 haagbeuk: carpinus betulus zuilvormig 21,00   

28 berk: betula pendula 13,50   

29 zomereik: quercus robur 17,00   

30 zwarte els: alnus glutinosa 13,50   

Fruitbomen  
Omtrek: 6 tot 8 cm halfstam / 8 tot 10 cm hoogstam 

[/]= periode van oogst en consumptie 

Appels halfstam  
NR Stamomtrek: 6 tot 8 cm Per stuk in € Aantal Ik betaal 

31 elstar [10/1] 11,50   

32 james grieve [8/9] 11,50   

33 jonagored [10/1] 11,50   

34 oogstappel (tr. Blanche) [7/8] 11,50   

35 reine des reinettes [9/12] 11,50   

36 reinette de blenheim [10/12] 11,50   

37 rode boskoop (bakker) [11/2] 11,50   



38 Cox orange pippin [9-12] 11,50   

Appels hoogstam  
NR Stamomtrek: 8 tot 10 cm Per stuk in € Aantal Ik betaal 

39 berglander [11/2] 20,50   

40 dubbele belle fleur [11/2] 20,50   

41 eysdens klompke [11/2] 20,50   

42 goudrenet (boskoop) [11/2] 20,50   

43 jacques lebel [9/12] 20,50   

44 james grieve [8/9] 20,50   

45 notarisappel [10/12] 20,50   

46 reine des reinettes [9/12] 20,50   

47 trezeke meyers [11/1] 20,50   

48 winterrambour (strepeling) [11/2] 20,50   

Peren halfstam  
NR Stamomtrek: 6 tot 8 cm Per stuk in € Aantal Ik betaal 

49 beurre hardy [9/10] 11,50   

50 bon chretien william [9] 11,50   

51 conference [10/11] 11,50   

52 dubbel flip [9] 11,50   

53 durondeau [10] 11,50   

54 legipont [10/11] 11,50   

55 louise bonne d’averanche [9/10] 11,50   

56 precoce de trevoux [8] 11,50   

57 Saint remy stoofpeer [12/1] 11,50   

Peren hoogstam  
NR Stamomtrek: 8 tot 10 cm Per stuk in € Aantal Ik betaal 

58 beurre de naghin [10/2] 20,50   

59 beurre hardy [9/10] 20,50   

60 bon chrétien william [9] 20,50   

61 comtesse de paris [11/2] 20,50   

62 conference [10/11] 20,50   

63 legipont [10/11] 20,50   

64 louise bonne daveranche [9/10] 20,50   

65 saint rémy stoofpeer [12/1] 20,50   

66 triomphe de vienne [9/10] 20,50   

67 Winterkeizerin [9] 20,50   

Pruimen halfstam  
NR Stamomtrek: 6 tot 8 cm Per stuk in € Aantal Ik betaal 

68 anne spaeth [9/10] 11,50   

69 queen victoria [8/9] 11,50   

70 r. claude d’oullins [8] 11,50   

71 r.claude verte (dorée-crottée) [8/9] 11,50   

72 sainte catherine [9/10] 11,50   

Pruimen hoogstam  
NR Stamomtrek: 8 tot 10 cm Per stuk in € Aantal Ik betaal 

73 altesse simple [bakpruim] [9] 20,50   

74 mirabelle de nancy [9] 20,50   

75 r. claude conducta [8] 20,50   

76 r. claude d’oullins [8] 20,50   

77 schone van Leuven [8] 20,50   



Kersen halfstam  
NR Stamomtrek: 6 tot 8 cm Per stuk/€ Aantal Ik betaal 

78 early rivers [lindekers] [6] 11,50   

79 witte kraker [6] 11,50   

80 zwarte kraker [6] 11,50   

Kersen hoogstam  
NR Stamomtrek: 8 tot 10 cm Per stuk/€ Aantal Ik betaal 

81 bigarreau Burlat [5/6] 20,50   

82 bigarreau Napoleon [5/6] 20,50   

83 hedelfinger (brv. ordingen) [5/6] 20,50   

Perzik /struik  
84 charles ingouff str. 1j. 8,00   

85 fertile de septembre str. 1j 8,00   

86 lieveling str. 1j 8,00   

Andere   
87 braambes: thornless evergreen co 80/100 4,50   

88 jonkheer van tets (rode bes) 5/8 tak 1,50   

89 jostabes 5/8 tak 2,50   

90 kweepeer vranja sn. 1j. 9,00   

91 mispel: mespilus germanica str. 2j. 11,50   

92 moerbei: morus nigra str. 2j. 21,00   

93 okkernoot: juglans regia h 8/10 22,50   

94 stekelbes: hinnonmaki rod 5/8 tak 2,50   

95 tam. kastanje: cast. Sat. de Lyon h 8/10 29,00   

96 zomerframboos: tulameen 1,00   

97 druif: Glorie van Boskoop (blauw) 6,00   

98 druif: Précoce de Malingre (wit) 6,00   

99 druif: Witte Van De Laan (wit) 6,00   

     

MIJN GEGEVENS 
  Totaalbedrag  

Naam/voornaam  

straat nr./bus  

postcode en gemeente  

telefoon/ gsm/ e-mail  

Lidnummer Natuurpunt  handtekening 

kruis  
aan 

 haalt af  

 thuis bezorgen  

 

Word nu lid van Natuurpunt (Vlaanderen) én Natuurpunt Waasland en stort 27 € op  
rek. IBAN BE17 2300 0442 3321 met vermelding: lid Natuurpunt Waasland 

Je ontvangt dan: 

1. Een welkomstpakket met o.a. de Natuurpuntgids met prachtige wandelingen en fietstochten in onze 
mooiste natuurgebieden; 

2. Viermaal per jaar het tijdschrift Groenlink van Natuurpunt Waasland met regionaal natuurnieuws;  

3. Viermaal per jaar het kleurrijke tijdschrift Natuur.blad; 

4. Een volledig aanbod van honderden gratis activiteiten in heel Vlaanderen; 

5. Gratis verzekering bij deelname aan de Natuurpuntactiviteiten; 

6. 10% korting in de Natuurpuntwinkel en belangrijke kortingen in sommige winkels op vertoon van je 
lidkaart (AS Adventure, Schoenen Torfs) 


