milieutips
Streekeigen
bomen en struiken
in je tuin
Met streekeigen bomen en struiken sluit je
tuin als het ware naadloos aan op het landschap in je streek. Vogels, vlinders, egels e.d. hoeven dan
geen bocht te maken om je
tuin heen. Zelf heb je echter
ook baat bij streekeigen groen
i.p.v. uitheems (sier)groen, al
was het maar omdat het
goedkoper is. Bovendien
groeit het niet alleen sneller
maar gaat het ook langer
mee. Het is immers beter aangepast aan ons klimaat en
beter bestand tegen ziekten
en plagen. Maar veel mensen
zijn het echte landleven inmiddels zo ontgroeid, dat ze niet
meer weten wat hier van
nature thuishoort. Op de keerzijde vind je daarom een lijst
met bomen en struiken.
Hoe zou jij je voelen als je bed
morgen een hangmat blijkt te
zijn en als je gebakken kevers op
je bord krijgt i.p.v. frieten met
stoverij? Je bent ontheemd, net
zoals de vogels, insecten en
andere dieren die plots geconfronteerd worden met laurierkers en sportgazon i.p.v. de vertrouwde meidoorn en hooilanden. Die hebben zij nodig om te
eten, te schuilen, te verblijven.
Kies in je tuin voor planten die
van nature in de streek voorkomen. De dierenwereld die daarbij
hoort, komt (of blijft) dan vanzelf. Zo kun je toch iéts terugdoen voor de rake klappen die
de natuur nog steeds te incasseren krijgt van industrie, landbouw, wegen- en woningbouw.

Waar?
Om van je tuin geen exotisch eiland te maken zou je op zijn minst je haag of afsluiting uit streekeigen soorten moeten samenstellen. Veel mensen kijken alleen naar de
afsluitende waarde en kiezen 'voor de zekerheid' een immergroene muur van conifeertjes of laurierkers. Er zijn echter ook soorten van bij ons die dicht afsluiten, zoals
beuk en haagbeuk - en taxus blijft zelfs groen! Andere soorten bieden dan weer
ieder seizoen iets nieuws: 's winters kale takken waar de zon doorheen kan, bloesem in de lente, 's zomers groen en in het najaar vruchtjes en herfsttinten. Met gratis vogels en vlinders er bovenop!
Er is geen reden waarom je voor solitaire bomen ook niet voor streekeigen soorten
zou kiezen. Nog leuker is natuurlijk een gemengd bosje, om een hoek op te vullen,
om een onfraai uitzicht te camoufleren of gewoon om meer natuur te krijgen.
Andere mogelijkheden zijn: een houtkant, een knotbomenrij, een struikenborder… In de tuinliteratuur vind je praktische informatie over de verschillende mogelijkheden.

Mogen en niet mogen
De wet spreekt een woordje mee als het over planten langs perceelsranden gaat:
O op een perceelsgrens mag alleen geplant worden als de buur ermee akkoord gaat
(je legt dat best vast in een schriftelijke overeenkomst).
O hagen die niet gemeenschappelijk zijn moeten 50 cm van de grens staan
O hoogstammige bomen moeten 2 m van de grens staan
O bosaanplanting mag niet op minder dan 6 m van landbouwgrond (op het gewestplan).
Opgelet: plaatselijk kunnen afwijkende gebruiken heersen!
Volgende soorten zijn alleszins aan te raden in onze streken :
STRUIKEN
BOMEN
Brem (Cytisus scoparius)
Beuk (Fagus sylvatica)
Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna)
Boswilg (Salix caprea)
Gelderse roos (Viburnum opulus)
Gewone es (Fraxinus excelsior)
Hazelaar (Corylus avellana)
Gewone vlier (Sambucus nigra)
Hondsroos (Rosa canina)
Gladde iep (Ulmus minor)
Hulst (Ilex aquifolium)
Grauwe wilg (Salix cinerea)
Mispel (Mespilus germanica)
Haagbeuk (Carpinus betulus)
Sleedoorn (Prunus spinosa)
Ratelpopulier (Populus tremula)
Sporkehout of vuilboom (Frangula alnus)
Ruwe berk (Betula verrucosa)
Taxus (Taxus baccata)
Schietwilg (Salix alba)
Vlier (Sambucus nigra)
Spaanse aak (Acer campestre)
Vogelkers (Prunus padus)
Wilde peer (Pyrus communis)
Wilde kardinaalsmuts (Euonymus europaeus)
Wintereik (Quercus petraea)
Wilde liguster (Ligustrum vulgare)
Winterlinde (Tilia cordata)
Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia)
Zachte berk (Betula pubescens)
Rode kornoelje (Cornus sanguinea)
Zoete kers (Prunus avium)
Zomereik (Quercus robur)
Zwarte els (Alnus glutinosa)

Als je plantgoed bestelt, geef je best ook de
wetenschappelijke naam op, om bv. te voorkomen dat jij beuk voor een haag vraagt en
de leverancier denkt dat je haagbeuk
bedoelt. Vraag uitdrukkelijk de wildvorm,
d.w.z. de vorm waaronder de plant in de
natuur voorkomt. Veredelde vormen, zogenaamde cultivars, hebben vaak minder van
de hogergenoemde voordelen!
In veel gemeenten wordt jaarlijks een plantactie georganiseerd: je kunt dan tegen interessante prijzen bij de gemeente of bij een
lokale vereniging plantgoed bestellen.

Andere tips, bv. over biociden en gras in de tuin of de kringlooptuinkalender, vind je op de website van de provincie Vlaams-Brabant:
www.vlaamsbrabant.be/leefmilieu. Of vraag ernaar bij je gemeentebestuur.

