Vogelvlucht

Struiken

VOEDSEL VOOR MENS EN DIER
Dit pakket bestaat uit inheemse struiken die je als voedselbosje kunt planten. In het voorjaar geniet
je van de uitbundige bloesem en in de herfst pluk je de noten en vruchten in je eigen tuin. Alle
vruchten zijn eetbaar, al zijn sommige lekkerder nadat ze verwerkt zijn tot sap of jam.
Laat je ook iets hangen voor de eekhoorns, vogels en insecten? Daar zullen ze dankbaar voor zijn. Zo
profiteren jij en de natuur allebei van je nieuwe aanplant. Vogels zijn dol op de bessen en kersen en
eekhoorntjes zullen met plezier een hazelnootje meepikken. De struiken zijn zo gekozen dat ze om de
beurt bloeien en insecten dus gedurende een lange periode van voedsel voorzien.

AANPLANT EN ONDERHOUD
Je kunt de vijf struiken in een groepje bij elkaar zetten, dan vormen ze een mooi voedselbosje
voor mens en dier. Heb je een kleine tuin? Zet dan op verschillende plekken een losse struik. Bij de
aanplant heb je minimaal een vierkante meter per plant nodig. Als je tuin het toelaat, dan zullen ze
uitgroeien tot een flink struweel. Vind je ze te groot worden? Dan zijn ze éénvoudig te snoeien, het
beste is om dat in het najaar te doen als het blad eraf is.

Informatie en bestellen op orbis.nl/vogelvlucht

INHOUD PAKKET
Hazelaar - Corylus avellana
De hazelaar is een inheemse struik die tot 6 meter hoog
kan worden, maar hij kan ook goed tegen snoei. Het is
een van de eerste bloeiende struiken, soms zelfs al voor
de jaarwisseling. De hommels en vlinders zijn dol op
zijn bloeiende katjes. In de herfst vormen de noten een
bron van voedsel voor spechten, boomklevers, mezen,
bosduiven, muizen en eekhoorns. En ook voor ons zijn
hazelnoten een lekkernij; puur of in een heerlijke taart.
Smullen maar!

Zoete kers – Prunus Avium
De zoete kers is de moeder van alle gecultiveerde
kersensoorten. Ze bloeit uitbundig met geurende witte
bloesem en krijgt kleine rode kersen. De lentebloemen
zijn een vroege bron van nectar en stuifmeel voor bijen.
De kersen zijn een belangrijke voedselbron voor vogels.
De struik staat het liefst op een lichte standplaats. Na
de oogst kunnen takken weggesnoeid worden. Niet te
rigoureus; laat minimaal een halve meter van de stam in
takt.

Gele kornoelje – Cornus mas
Wanneer je in februari een geelbloeiende struik ziet,
zal dat de gele kornoelje zijn. Hij komt in bloei tijdens
een zachte fase van de winter en blijft doorbloeien,
ook al sneeuwt en vriest het. In het najaar draagt ze
donkerrode zure vruchtjes die verwerkt kunnen worden
tot sap, jam, gelei of compote. Ook vogels houden van
de bessen. De struik kan 5 meter hoog worden, maar
kan ook eenvoudig gesnoeid worden als hij te groot
wordt.

Krentenboompje - Amelanchier lamarckii
Het krentenboompje groeit het liefst op een lichte plek.
In het voorjaar bloeit ze uitbundig en aan het einde
van de zomer zijn de kleine rood tot donkerpurpere
vruchtjes rijp. De bessen van de krentenboom zijn
heerlijk in de (fruit)salade, cake, taart of gewoon zo.
Van de bessen kan gemakkelijk jam gemaakt worden.
Door het hoge gehalte aan pectine hoeft er geen
geleermiddel toegevoegd worden. De struik kan 12
meter hoog worden, maar is ook geschikt voor een
kleine tuin.

Sleedoorn - Prunus spinosa
De witte bloemen van de sleedoorn bloeien in april, al
voordat er blad aan de struik komt. Ze zijn een paradijs
voor bijen en insecten die vroeg in het voorjaar vliegen.
In het najaar vormen zich blauwe, ronde vruchten met
zacht, groen vruchtvlees. De dichte struik met doornen
biedt dan voedsel en bescherming aan vogels. Van verse
bloemen kan thee worden gezet. Het vruchtvlees van de
bessen bevat veel looizuur dat voor mensen pas eetbaar
is na de eerste nachtvorst. Dan kan er jam, compote,
vruchtensap en jenever mee gemaakt worden.

