Deze actie loopt jaarlijks van 1 september tot 31 oktober
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Behaag ... Natuurlijk is een initiatief van Natuurpunt vzw in samenwerking met het gemeentebestuur.
Het doel? Streekeigen groen promoten:
 Streekeigen bomen en struiken groeien sneller dan uitheems (sier-)groen.
 Streekeigen groen is beter bestand tegen de grillen van ons klimaat en tegen ziektes.
 Streekeigen groen zorgt voor leven in je tuin. Struiken en bomen lokken vlinders, bijen en hommels. En die
trekken dan weer insectenetende vogels aan. Heb je bessen- en vruchtdragende soorten staan? Dan is jouw tuin
een paradijs voor vogels en kleine zoogdieren.
Als inwoner van Puurs-Sint-Amands kun je nu al voor de 28e keer voordelige plantpakketten van streekeigen
groen aankopen. De planten zijn tussen de 60 en 100 centimeter hoog (alleen de Taxus is kleiner).

Procedure

 Bestel je plantpakket van 1 september tot 31 oktober 2021
 Digitaal via onze webwinkel
 fysiek aan de onthaalbalie van het gemeentehuis Puurs en het Oud gemeentehuis en sociaal huis SintAmands.
 Je vindt vanaf september het keuzeformulier met de plantpakketten en de brochure op de website en aan de
onthaalbalies.
 We organiseren de bedeling op 27 november 2021 tussen 10u en 12u in het gemeentemagazijn te Hemelrijken
11 - Sint-Amands.

Bedrag
 We verkopen de pakketten tegen democratische prijzen - zie brochure en infofiche.
 We bieden verschillende pakketten aan, geschikt voor verschillende tuinoppervlaktes. 

Bijkomende informatie
Bestel hier digitaal tussen 1 september en 31 oktober.
Algemene infobrochure haagplanten
Beschrijving en tarieven plantpakketten 2021
Ik bestel nu

Contactinformatie

Oud-gemeentehuis & sociaal huis Sint-Amands (op afspraak)
Sint-Amands
Livien Van der Looystraat 10
2890 Puurs-Sint-Amands
03 203 2700
info@puursam.be

Openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen open van 09:00 tot 12:00
Alle informatie

Gemeentehuis Puurs (op afspraak)
Puurs
Hoogstraat 29
2870 Puurs-Sint-Amands
03 203 2700
info@puursam.be

Openingsuren
Vandaag open van 09:00 tot 12:00
Morgen gesloten
Alle informatie

