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Ook dit jaar is er weer een behaagactie in onze gemeentes.
Hagen, houtkanten en bomenrijen zijn in ons
cultuurlandschap vaak de enige verbindingswegen tussen
de overgebleven natuurgebieden. Gemengde hagen en
houtkanten in landelijke gebieden en privétuinen kunnen
samen groene linten vormen en zo gedeeltelijk zorgen
voor vervanging van de verdwenen struwelen, houtkanten
en hakhoutbosjes. Op deze wijze zal de waarde van het
landschap zowel voor plant en dier als voor de wandelaar
verhogen. Iedereen kan zijn steentje bijdragen. Je kan
vanaf begin september tot en met woensdag 31 oktober
tegen sterk verlaagde prijzen streekeigen haagplanten
aankopen. De voordelen van streekeigen groen tegenover
uitheems (sier-)groen zijn immers talrijk. Streekeigen
bomen en struiken groeien sneller, zijn beter bestand
tegen de grillen van ons klimaat en allerlei ziekten... en ze
zijn heel wat vriendelijker voor uw portemonnee.
Dit jaar zijn beschikbaar (kan variëren per gemeente - raadpleeg de website van de gemeente)
Pakketten: houtkant, houtkant natte gronden, geschoren haag, doornhaag, bloesem- en
bessenhaag, veldesdoornhaag, meidoornhaag, bijenbosje, vogelbosje, taxushaag,
haagbeukhaag, beukenhaag.
Planten:  klimplanten: hop, wilde kamperfoelie, bosrank.
Bomen: knotwilgpoot, lijsterbes, veldesdoorn, vogelkers.
Fruitbomen: Pruim (Belle de Louvain), Kers (Lapins), Appel (Elstar), Peer (Doyenné du Comice).
Bijenhotel

Duffel
Contact Milieudienst: omgeving@duffel.be, 015 30 72 60
Bestellen uiterlijk woensdag 31 oktober op de milieudienst, Gemeentestraat 21 (2e
verdieping).
Bedeling op zaterdag 1 december (van 10u - 12u, kijk ook op website van de gemeente
www.duffel.be) Technisch Centrum, Norbertijnerlei 38 Kontich.

Kontich
Contact Milieudienst: milieu@kontich.be, 03 450 78 68/69.
De betaling dient vooraf te gebeuren via overschrijving op Belfius BE66 0910 0009 8443 van
Gemeentebestuur Kontich, met vermelding van jouw naam en “Behaagactie 2018”.
Let wel: jouw bestelformulier dient uiterlijk op woensdag 31 oktober bezorgd te worden bij
de milieudienst: ofwel in het gemeentehuis ofwel per mail (milieu@kontich.be).
Bedeling op zaterdag 1 december tussen 13 en 15 uur, serrecomplex Eric Van den Eynde,
Pierstraat 350, 2550 Kontich, grens met Rumst.
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