Uitleg boomgaardenspel
➢ Download ook het spelbord, www.pajot-zenne.be/boomgaardenspel

Goed zo, dankzij het advies uit de infobrochure over
hoogstamfruit heb je een goede keuze van soorten en
rassen gemaakt. En je hebt de bomen op de juiste wijze
geplant en veel water gegeven. Ga verder naar 12.
➢ Download de gratis brochures over
hoogstamfruitbomen en het Fruitboek Pajot &
Zenne: www.landschappajotzenne.be. Of ga
even langs bij de milieudienst van je gemeente
voor een gratis exemplaar van deze en andere
brochures.

Je had gehoopt op snel veel fruit. Helaas, een
hoogstamfruitboom begint pas na enkele jaren vrucht te
dragen. Sla een beurt over.
➢ Je geduld zal beloond worden!
Hoogstambomen worden 100 jaar oud en zijn
vanaf dag 1 een zegen voor natuur en
landschap. Dieren vinden er voedsel, rust en
een nestplaats. Steenuiltjes huizen graag in de
holte van een oude boom. Leer alle bewoners
van je boomgaard kennen:
www.koesterburen.be

Oei, na enkele maanden blijkt dat je fruitbomen niet goed
groeien. Misschien had je toch beter meegedaan met een
samenaankoopactie voor streekeigen plantgoed? Wie hier
komt moet blijven tot een andere speler er ook
belandt. Degene die er het eerst was, speelt dan
verder.
➢ Doe mee met een samenaankoopactie
fruitbomen en plantgoed van provincie,
gemeenten of verenigingen. Zo ben je zeker
van kwalitatieve en streekeigen planten.
Bestellen kan vanaf 1 september via
www.landschappajotzenne.be.

Je bent vergeten om de stamscheuten te verwijderen en je
hebt je hele boomgaard laten verwilderen. Je had dit
kunnen vermijden door deel te nemen aan een
snoeicursus… Terug naar 39.
➢ De cursussen zomer- en wintersnoei voor
hoogstamfruit worden ieder jaar op diverse
locaties in de regio georganiseerd door
Regionaal Landschap Pajottenland &
Zennevallei. Schrijf je in op de nieuwsbrief via
www.landschappajotzenne.be om op de hoogte
te blijven.

Toch meer werk dan je dacht, het oogsten van een
hoogstamfruitboom. Je bent halsoverkop een ladder
opgekropen en al even snel naar beneden gevallen. 3
beurten overslaan.
➢ Kom je er niet toe om je hoogstamfruitbomen
geplukt te krijgen? Geen nood, doe beroep op
de helpende handen van het plukteam
Pajottenland & Zennevallei! Vrijwilligers komen
je appels en peren plukken en de oogst wordt
netjes verdeeld. Bied je boomgaard aan, of
wordt zelf plukker in het team:
www.landschappajotzenne.be
Een vreselijke vergissing van Knotteam Pajot & Zenne.
Onze nochtans goed opgeleide vrijwilligers dachten dat
jouw fruitboom een knotboom was. Ze hebben de kruin
vakkundig geknot… Boompje is dood, ga terug naar
start.
➢ Voor het knotten van knotwilgen, -eiken, linden… en andere knotbomen kan je wél
terecht bij het Knotteam Pajot & Zenne. Gratis
knotwerk in ruil voor het brandhout (geen
ander tuinwerk). Knotaanvragen indienen via
www.landschappajotzenne.be

Proficiat, je wint het boomgaardenspel! Beloon jezelf met
een lekker glas appelsap.
➢ Geperste appeltjes uit eigen boomgaard.
Regionaal Landschap Pajottenland &
Zennevallei promoot de vaste fruitpers van
Patrick en Margaret Demeulemeester in Bever
en de mobiele fruitpersers die de streek
doorkruisen vanaf september. Alle locaties en
adressen: www.landschappajotzenne.be

