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De luchtkwaliteit in Vlaanderen gaat erop vooruit, maar we kunnen nog niet 
opgelucht ademhalen. Ondanks de dalende uitstoot van het broeikasgas CO2 
(koolstofdioxide) blijft CO2 het belangrijkste broeikasgas in Vlaanderen.  

>>  Winterlinde of Tilia cordata  is een matig grote boom die tot 20 meter hoog 
en 15 meter breed kan worden. De winterlinde is een afgeronde kegelvormige 
boom met landschappelijke waarde die vroeger heel vaak als leivorm werd 
gebruikt. De bladeren zijn 3 tot 6 cm groot, donkergroen, gezaagd en hartvormig 
aan de bladvoet. Tilia cordata bloeit in juni - juli. De zoetgeurende, gele, 
opstaande bloementuilen trekken bijen aan. Na de bloei ontstaan er kleine, ronde 
vruchtjes met een vleugeltje. De Tilia cordata houdt van een zonnige standplaats 
en doet het goed op iedere bodem.

>>  Krentenboom of Amelanchier Lamarckii is een kleine bladverliezende boom 
die tot 8 meter hoog kan worden. Met zijdezachte bladeren die in het begin 
bronskleurig zijn en later donkergroen. Het blad is ovaal tot breed elliptisch met 
een licht grijsgroene onderkant, in de herfst krijgt het een prachtige oranje tot 
donkerrode verkleuring. Bloeit met witte bloempjes in trossen van acht (april mei 
), later volgen eetbare bessen.

Over luchtkwaliteit kunnen wij een boompje opzetten... 
maar is het niet leuker om jou een gratis boompje te geven?
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TIJD VOOR ACTIE!
We bieden de leerlingen van VBS De Papaver de 
mogelijkheid om een GRATIS boompje (1 tot 2 jaar, 50 
cm tot 100 cm) te bestellen.

Bomen halen actief CO2 uit de lucht en zetten die om in 
zuurstof en biomassa (zoals hout, blad en wortels). De 
zuurstof geven ze af aan de lucht. 

Waarom?

PRAKTISCH

Midden-Vlaanderen

BOOMSOORT

Via de link die je met deze e-mail ontving kan je jouw exemplaar bestellen. 
We voorzien maximaal één boompje per leerling. Bestellen kan tot en met 
31 oktober. 
De boompjes worden verdeeld op woensdag 9/11/2022 tussen 12u00 en 
14u00 aan de oprit vooraan de school (rode hek naast de kerk).

Link naar het online reservatieformulier: 
https://forms.gle/n5UL45zM317syNUdA

GRATIS
boompje


