


WELKOM, WE GAAN ZO BEGINNEN

MS Teams: Klik op icons rechtsboven in venster

Afspraken over gebruik MS Teams:

• Zet uw camera en microfoon uit
• Stel uw vragen in de Chat functie
• Als u uw vraag toelicht, 

zet dan uw camera en luidspreker aan
• Geen discussie in de chat! 
• Gesprek naar aanleiding van vraag/vraag stellen: hand opsteken!

• We zetten de toelichting ook op onze website:

• http://www.paradijsvogelbosje.nl/landschap/boomplantactie-heg-en-landschap

• Tot over een momentje, dan beginnen we………..

chat

hand opsteken

camera aan/uit

microfoon aan/uit

http://www.paradijsvogelbosje.nl/landschap/boomplantactie-heg-en-landschap


VOOR DE ZEVENDE KEER



STICHTING PARADIJSVOGELBOSJE

Marie-José Deckers                    Marien Abspoel

Landschapsontwikkeling Oosterwold

Cursus Ontwerp je eigen kavelbeplanting

Cultuur / Educatie

Ontmoetingsplek De Tuinkamer / Amfitheater



AGENDA
Welkom; tips over gebruik Teams

Wat is de Boomplantactie Oosterwold

Wat is Stichting Heg en Landschap: Lex

Bestellen: procedure

Levering

Assortiment: bosplantsoen : inheems plantgoed

Planten van de bomen en struiken

Delen en verdelen van bossen

Feedback naar Heg en Landschap

Achtergrondinformatie

Einde met / zonder borrel / vragenvuurtje

WWW.PARADIJSVOGELBOSJE.NL



BOOMPLANTACTIE OOSTERWOLD

WWW.PARADIJSVOGELBOSJE.NL

• Boomplantprogramma Stichting Heg en Landschap

• Gezamenlijke bestelling

• Levering en sorteren in Oosterwold

• Gezamenlijk maken we het landschap van Oosterwold

• Publieke ruimte

• Voedselbos

• Gemengde Hagen

• Biodiversiteit



STICHTING HEG EN LANDSCHAP

WWW.PARADIJSVOGELBOSJE.NL

Doelstelling

Boomplant programma

Subsidie Yves Rocher

Rapportage

Andere aktiviteiten

Oosterwold Ontkiemt

www.hegenlandschap.nl

http://www.hegenlandschap.nl/


HEG EN LANDSCHAP    LEX ROELEVELD

WWW.PARADIJSVOGELBOSJE.NL



MOOIE INFORMATIEVE BOEKEN

Over inheemse bomen en hagen

https://hegenlandschap.nl/over-ons/publicaties/

https://hegenlandschap.nl/over-ons/publicaties/


BESTELLEN: PROCEDURE

WWW.PARADIJSVOGELBOSJE.NL

• Aanmelding via Excel bestelbestand: toegestuurd

• Alléén bestellijst Oosterwold

• Gegevens en plantlocatie invullen

• Beschrijving project en doelstelling beplanting

• Bestelling kiezen en invullen

• Per bos van 25 of anders, zie lijst

• Toesturen naar info@paradijsvogelbosje.nl

• Uiterlijk vrijdag 22 oktober

• NB: beperkte beschikbaarheid. 25.000

• NB: CPO en samenwerkingsprojecten:

individuele zorg

mailto:info@paradijsvogelbosje.nl


LEVERING PLANTGOED

WWW.PARADIJSVOGELBOSJE.NL

• Streefdatum begin januari 

• Mits het niet vriest dan uitstel

• Liefst één dag. Bestelling moet opgehaald

• Voorbehoud leveranciers, mogelijk niet alles leverbaar

• Sorteren en uitleveren / ophalen: hulp gevraagd

• Bosplantsoen: zonder kluit of pot

• Inkuilen op dezelfde dag: voorkom bevriezen en uitdrogen

• Uitplanten naar definitieve plaats voor half maart

• Betalen via Paradijsvogelbosje



ASSORTIMENT

WWW.PARADIJSVOGELBOSJE.NL

• Bestellijst met 48 soorten: 
• Bomen, 

• struiken, 

• rozen, 

• Bessenstruiken

• Geen tweestijlige Meidoorn

• Bosplantsoen: per 25 gebundeld

• Inheems authentiek plantgoed 

• Presentatie Annemarie

• Wilgen stekken

• Paradijsvogelbosje: meehelpen wilgenknotten



BOSPLANTSOEN

WWW.PARADIJSVOGELBOSJE.NL



PLANTEN VAN BOMEN EN STRUIKEN

WWW.PARADIJSVOGELBOSJE.NL

• Gemengde hagen

• Voedselbos: eetbare planten in de natuur

• Bio diversiteit

• Hagen voor beschutting, privacy, publieke paden

• Hoeveel bomen en struiken op mijn kavel?

• Hagen 2-3 per strekkende meter

• Bosschage 2-3 per m2

• Afwisselen bomen en struiken en klimplanten

• Geef grote bomen de ruimte

• Ontwerp: 

1. inheemse bomen en struiken en hagen

2. Fruitbomen, 

3. sierbomen, 

• Grondverbetering, plantgaten en afdekken wortels



DELEN EN VERDELEN VAN BOSSEN

WWW.PARADIJSVOGELBOSJE.NL

• Levering in bossen van 25  behalve uitzonderingen (zie lijst)

• Je koopt een hele bos

• Zoek andere bestellers die ook dezelfde planten willen

• Deel op Facebook: Marktplaats Oosterwold, 

• Link maken we morgen: like het bericht en blijf op de hoogte

• Afhalen zelf regelen

• Reken onderling af



FEEDBACK NAAR HEG EN LANDSCHAP

WWW.PARADIJSVOGELBOSJE.NL

• In maart 2020: plantlocatie en plantactie

• mei 2020: succes aanslaan plantmateriaal

• Na de zomer groeien en realiseren project

• Lex maakt rapport voor Yves Rocher

• Bezoek Yves Rocher

Foto: 

Tjalf 

Bloem



ACHTERGROND INFORMATIE

WWW.PARADIJSVOGELBOSJE.NL

Boeken en websites

• Heg en Landschap

• Assortiment

• Voedselbos

Ontwerp Kavelbeplanting

Lijst met plant eigenschappen en 

grondsoorten



VRAGEN? UITWISSELING MET BORREL (ZELF REGELEN)

WWW.PARADIJSVOGELBOSJE.NL

Contact: Info@paradijsvogelbosje.nl

www.paradijsvogelbosje.nl met /blog en /landschap

Facebook: Paradijsvogelbosje Oosterwold

mailto:Info@paradijsvogelbosje.nl
http://www.paradijsvogelbosje.nl/
https://www.facebook.com/ParadijsvogelbosjeOosterwold/

