
GEBOORTEBOOMGAARD TE EIZERINGEN

TER HERINNERING
Drie elementen lagen in 2001 aan de basis van de realisa-
tie van dit project:
- volgens het Jeugdwerkbeleidsplan van 1996 was er in

Eizeringen nood aan speelruimte en een ontmoetings-
plaats voor jongeren 

- de promotie van de hoogstamboomgaarden en de
kleine landschapselementen

- volgens het gewestplan mocht er op dit terrein geen
speeltuin worden aangelegd

Het gemeentebestuur besliste in 2001 dan ook in overleg
met de Milieuaard aan dit prachtig perceel de bestem-
ming van ‘hoogstamboomgaard’ te geven.

UITVOERING
Het project bestaat uit:
- enerzijds twee houtkanten van respectievelijk 15m en

3m breed, en anderzijds twee hagen met een totale
lengte van 300 m.

Deze houtkanten werden op 16 en 17 november 2001
aangeplant door de jeugdverenigingen (Chiro en KLJ)
van Lennik , de lagere scholen van Lennik, het Regionaal
Landschap Zenne, Zuun en Zoniën, de groendienst van
de gemeente Lennik en Econet.
De houtkanten bestaan uit: meidoorn, sleedooorn, es,
Gelderse roos, haagbeuk, hazelaar, rode kornoelje (meer
dan 2000  planten). Deze zullen om de zeven jaar gekapt
worden.

- daarenboven werden er over een periode van 6 jaren
74 fruitbomen aangeplant, de eerste 5 jaren telkens 12
en het laatste jaar 14. Het betreft hier een 70-tal
verschillende variëteiten waaronder pruimen, peren,
appelen, kersen, okkernoten en kweeperen.

TRAAGGROEIENDE BOMEN
Om het evenwicht in de groei te bewaren werd  gestart
met de traaggroeiende soorten.

Al deze bomen werden gelinkt met de geboortes in onze
gemeente: één boom voor alle geboorten in één maand
van het jaar voordien. De laatste twee bomen zijn voor-
behouden voor kinderen, geboren tijdens de jaren 2001
tot en met 2006 die gedurende de voorbije jaren in onze
gemeenten zijn komen wonen. Door aan iedere boom de
voornaam van een kind aan te brengen, wordt alzo aan
iedere boom een individueel en persoonlijk aspect
gegeven en wordt de verbondenheid tussen mens en
natuur mede gestalte gegeven. 

De totale kostprijs van het project bedraagt +- 5 000 euro
waarvan +- 2000 euro gesubsidieerd werd door de
Vlaamse Gemeenschap.
Een gemeenteraadsbeslissing van 2001 stelt dat het
College zal bepalen op welke wijze het fruit geoogst
wordt en wie over de fruitopbrengst zal kunnen beschik-
ken. Aangezien sommige bomen reeds  (op beperkte
wijze) vrucht dragen, zal het College binnenkort hierover
een eerste beslissing nemen.
De laatste aanplant werd op 13.05.2007 feestelijk ont-
huld in aanwezigheid van de ouders en hun kinderen die
geboren zijn in 2006.
Hiermede is deze boomgaard
nu volledig aangeplant.
Tijdens de voorbije 6 jaren
mochten wij meer dan 300
kinderen met hun ouders ver-
welkomen. Deze massale
aanwezigheid toont aan dat
de ouders aan dit project een
warm hart toedragen.

DE TOEKOMST
Volgend jaar wordt een eerste
reeks van 12 fruitbomen aan-
geplant op een perceel gele-
gen aan de WCD’s Den Bleek
(Lennik Centrum). De ouders
van de kinderen geboren in
2007 zullen hierover begin
2008 geïnformeerd worden.
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