
Een bosrand biedt:
• Een natuurlijk ogende overgang tussen het bos en het omliggende landschap
• Een schitterend bosbeeld met bloeiende en vruchtdragende planten
• Voedsel en beschutting voor tal van dieren (vleermuizen, vlinders, vogels,…)
• Brandhout (als je geschikte hakhoutsoorten aanplant)

Een bosrand voorkomt:
• Overhangende takken langs wegen, paden, andere eigendommen en nutsleidingen
• Loslopende honden of sluikstorten
• Inkijk van nieuwsgierige passanten (goed alternatief voor rododendron en laurierkers)
• Kolonisatie door ruigtekruiden of exoten

Waarom een bosrand?

Waar en hoe leg je een bosrand aan? 
De zonnige zuidkant van je bos is de ideale plek om een geslaagde bosrand aan te leggen. De 
breedte ligt bij voorkeur tussen 5 en 15 m. Plant de struiken en bomen in minstens 2 geschrankte rijen 
aan. Respecteer een plantafstand van 2 tot 2,5 m in de rij en tussen de rijen. Bij voorkeur plant je aan in 
groepjes van 5-10 stuks van dezelfde soort. Hoogstambomen plant je minstens 2 m van de perceelgrens, in 
agrarisch gebied is dat 6m. Struiken moet je op minstens 0,5 m van de perceelgrens planten.

Nog enkele praktische planttips 
Dek tijdens het transport de wortels van de planten goed af (bv. met een deken, plastic zakken of zeil) 
zodat ze niet uitdrogen. Als je niet onmiddellijk aanplant, kuil je plantgoed dan zorgvuldig in op een 
windluwe en schaduwrijke plaats. Dit kan door een ruime geul te graven, en de wortels van de planten met 
een flinke laag aarde te bedekken en voldoende aan te drukken. De ideale plantperiode is november tot 
maart, maar hoe vroeger hoe beter.

Onze bosrandenactie 
Uit de tabel van bomen en struiken op de pagina hiernaast 
stel je zelf een gevarieerd bosrandpakket samen.  
We bieden verschillende soorten aan, die al naargelang je 
bosbodem geschikt zijn voor je bosrand. Sommige soorten 
zijn extra interessant voor vlinders, bijen, vogels, de 
bodem of brandhout: deze informatie vind je ook in de 
tabel. Laat je bij twijfel of vragen zeker assisteren door 
een bosgroepmedewerker: hij/zij kan je advies op 
maat van je bosperceel geven.
Als lid krijg je 60% korting op het plantsoen. Er 
is bewust gekozen om zoveel mogelijk 
autochtoon plantsoen aan te bieden (voorzien 
van het label “Plant van Hier” in de tabel 
www.plantvanhier.be ) 

Geen bos zonder bosrand: 
stel zelf je bosrandpakket samen!



Bestelformulier bosrandenactie
NAAM:  ....................................................................................................................................................................................................................................................

ADRES:  ....................................................................................................................................................................................................................................................

MAIL: ........................................................................................................................................................................................................................................................

GSM/TEL: ................................................................................................................................................................................................................................................

BOSGROEP:      ❏  Antwerpen Noord      ❏ Antwerpen Zuid      ❏ Kempen Noord  

Bos gelegen te: .....................................................................................................................................................................................................................................

Nederlandse naam  Latijnse naam  Voorkeur groeiplaats*                                         goed voor:    Prijs incl. 60% korting             Aantal
   Vlinders Bijen Vogels Brandhout Bodem  
Bodem: arm en zuur*
Brem  Cytisus scoparius  niet nat  +++     +++      € 4,60 ......................x 10 ex.
Hulst Ilex aquifolium niet nat ++   +++   ++   € 5,20 ......................x 10 ex.
Sporkehout Rhamnus frangula ook nat +++   +++   +++    + € 3,00 ......................x 10 ex.
Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia niet nat ++   +   +++    ++ € 2,88 ......................x 10 ex.
Bodem: arm tot rijker*
Boswilg Salix caprea bodemvaag +++   +++      + € 2,48 ......................x 10 ex.
Eenstijlige meidoorn Crataegus monogyna bodemvaag ++ + ++  + € 2,72 ......................x 10 ex.
Europese vogelkers Prunus padus bodemvaag ++ ++ ++  +++ € 3,12 ......................x 10 ex.
Grauwe els Alnus incana ook droog    + + € 2,24 ......................x 10 ex.
Haagbeuk Carpinus betulus niet nat   + +++ +++ € 4,60 ......................x 10 ex. 
Hazelaar Corylus avellana bodemvaag +   ++ ++ € 3,92 ......................x 10 ex.
Hondsroos Rosa canina bodemvaag + +++ ++   € 6,20 ......................x 25 ex.
Ratelpopulier Populus tremula bodemvaag +++    + € 3,84 ......................x 10 ex.
Tamme kastanje Castanea sativa niet nat  +++  +++  € 7,50 ......................x 25 ex
Winterlinde Tilia cordata bodemvaag + +++   +++ € 8,20 ......................x 25 ex
Zwarte els Alnus glutinosa ook nat +  ++ +++ ++ € 2,60 ......................x 10 ex.
Bodem: rijker*
Gelderse roos Viburnum opulus niet droog  + +   € 9,00 ......................x 25 ex.
Gewone liguster Ligustrum vulgare bodemvaag, kalk + ++    € 3,00 ......................x 10 ex.
Gewone vlier Sambucus nigra bodemvaag +  +++  ++ € 7,20 ......................x 25 ex.
Gladde iep Ulmus minor niet zuur ++    ++ € 3,12 ......................x 10 ex.
Kardinaalsmuts Euonymus europaeus  kalk + ++ ++   € 3,00 ......................x 10 ex.
Rode kornoelje Cornus sanguinea niet zuur ++ +    € 5,80 ......................x 25 ex.
Sleedoorn Prunus spinosa niet zuur +++ ++ +++   € 2,88 ......................x 10 ex.
Veldesdoorn Acer campestre niet droog, kalk  +++  ++ +++ € 2,60 ......................x 10 ex.
 

*Aarzel niet om uw bosgroep te contacteren voor meer info over de groeiplaatsvereisten voor de boom- en struiksoorten!

Ik plant zelf aan en haal mijn plantsoen af:

     ❏   in provinciaal groendomein Vrieselhof (Schildesteenweg 99, 2520 Ranst) op donderdag 16 november tussen 8 – 10.30u

     ❏   in provinciaal groendomein Hoge Mouw (Lichtaartsebaan 45, 2460 Kasterlee) op donderdag 16 november tussen 10 – 14u

     ❏   bij boomkweker Op de Beeck (Lierbaan 108, 2580 Putte) op zaterdag 18 november tussen 8 - 11.30u

❏   Ik wens te laten aanplanten: jouw Bosgroep neemt contact met je op

Uw bosrand bestellen: 
Graag ontvangen we je bestelling uiterlijk op maandag 6 november 2017. In het overzicht hieronder vind je 
de juiste contactgegevens om je bestelling door te geven:
 
 Lid bij  per mail per telefoon per post
  Bosgroep Antwerpen Noord of  Zuid    antwerpennoord@bosgroep.be 03/355 09 40 Schildesteenweg 99, 2520 Ranst
  Bosgroep Kempen Noord    kempennoord@bosgroep.be 014/85 90 19 Lichtaartsebaan 45, 2460 Kasterlee

Na bestelling gebeurt een voorlopige toewijzing van de bestelde bosrandpakketten, onder voorwaarde van 
goedkeuring van de Raden van Bestuur. Prijzen zijn excl. 6 % BTW. Na afhaling bezorgt de boomkweker 
je een factuur met jouw deel van de kosten (40 %). Prijzen en beschikbare plantenmaten kunnen nog licht 
wijzigen afhankelijk van beschikbaarheid. Aanbod geldig zolang de voorraad strekt.

Voorwaarden bosrandenactie
•    Je bent lid met je bos bij Bosgroep Antwerpen Noord, Bosgroep Antwerpen Zuid of Bosgroep Kempen   
   Noord.
•    Per pakket minimum 100 plantjes (in totaal) 
•    Per pakket minimum 4 verschillende soorten
•    Per soort afname per 10 stuks (uitgezonderd Gelderse roos, hondsroos, gewone vlier, rode kornoelje,      
      winterlinde, tamme kastanje: per 25 stuks)
•    Haagbeuk, veldesdoorn of liguster mogen maximaal 20% van de bestelling uitmaken


