CORNUS MAS - GELE KORNOELJE

Naam :
Oorsprong :
Groep:
Vorm:
Hoogte:
Gebruik:
Licht :
Grondsoort:
Grondwater :
Wind:
Blad:
Bloemen:
Bloeitijd:
Vrucht:
Biodiversiteit :
Planttips :

Cornus mas of gele kornoelje
Midden en Zuid-Europa Klein Azië
Inheems
Struik of boom van 4de grootte
4 tot 8 m (trage groei )
Hagen, industrie, kust/zeewind
Half schaduw, schaduw, zon
Alle maar verkiest een kalkgrond
Droog, normaal
Windbestendig
Bladverliezend
Geel
Februari - Maart
Eetbare vrucht, rood / bruin,rijp tussen augustus en
september
Belangrijk voor de bijen (nectar, stuifmeel)
- Een plaats met een diameter van 2 m voorzien
- Het is niet nodig om de Kornoelje te snoeien die heel
langzaam groeit. Enkel de takken wat inkorten of meer
licht geven is voldoende

CORYLUS AVELLANA - HAZELAAR

Naam :
Oorsprong :
Groep:
Vorm:
Hoogte:
Gebruik:
Licht :
Grondsoort:
Grondwater :
Wind:
Blad:
Bloemen:
Bloeitijd:
Vrucht:
Biodiversiteit :
Tips:

Corylus avellana - Hazelaar
Europa, Klein Azië
Inheems
Grote, winterharde boom die een decoratieve struik vormt
3 tot 5 m (snelle groei)
Vrije haag, vruchtenstruik, windbrekend
Half schaduw-zon, vermijd volle zon
Alle vruchtbare gronden
Goed gedraineerde grond
Windbestendig
Bladverliezend
Geen, wel bruine katjes
Januari - Maart
Harde vrucht ,eetbaar (hazelnoot), rijp tussen augustus en
september
De rupsen van de nachtvlinder voeden zich met de bladeren
van de hazelaar (heterocera)
- Laat zich goed snoeien tot haag. Regelmatig de voet van
de struik vrijmaken. Op het einde van de herfst de
uitstekende takken snoeien.
- Alle 3 jaar snoeien om niet te veel te laten uitbreiden

CRATAEGUS MONOGYNA
EENSTIJLIGE MEIDOORN

Nom :
Oorsprong :
Groep :
Vorm:
Hoogte :
Gebruik:
Licht:
Grondsoort:
Grondwater:
Wind:
Blad:
Bloemen:
Bloeitijd:
Vruchten :
Biodiversiteit :
Tips :

Crataegus monogyna - Eenstijlige meidoorn
Gematigd Europa
Inheems
Kleine boom of grote struik
5 tot 8m
Solitaire parkboom of in losse groepen, ook als struik
Half-schaduw, schaduw ,zon
Alle soorten gronden doch niet te kalkrijk of te vochtig
Droog tot normaal
Goed bestand tegen wind
Bladverliezend
Wit
Mei - Juni
Kleine donkerrode vrucht, eetbaar, rijp tussen oktober en
december
- Bessen gewaardeerd door de vogels
- Habitat voor vogels
Laat zich goed snoeien tot een haag

