Hoe plant je een boom?
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De beste plantperiode loopt van half november tot half december.
Plant niet bij vorst.

✓
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STAPPENPLAN:

2

✓
✓

PERIODE:

1

✓ Zet een stevige houten steunpaal naast

✓ Vul de plantput met een mengsel van goed

✓ Bescherm bij het transport de wortel tegen

✓

✓

✓

uitdrogen en omwikkel hem met een doek.
Plant de boom meteen. Lukt dat niet?
Bewaar hem dan max. één dag in een ruimte zonder
vorst of tocht of leg de boom in een kuil die je
afdekt met grond.
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✓ Graaf een plantput van minstens tweemaal de
✓
✓
✓

breedte van de kluit en plant even diep als in de
kwekerij (dat zie je aan de verkleuring op de stam).
Maak de grond in de plantput goed los.
Hou rekening met de plantafstanden. Plant
hoogstammige bomen op minimaal 2 meter
van de perceelsgrens.
Hou ook rekening met de omtrek van de kruin van
de volgroeide boom en de afstand tot gebouwen of
andere aanwezige bomen.

de boom in de plantput.
Zet de paal aan de zuidwestkant
(meest voorkomende windrichting).
Blijf minstens 5 cm onder de kroon en zorg
dat de paal niet tegen de stam van de boom
schuurt.
Kies voor onbehandelde palen van
Europees hout.

verkruimelde uitgegraven grond en compost.
Schud ondertussen lichtjes met de boom
zodat de grond goed tussen de wortels zit.
Druk de grond rond de boom lichtjes aan.

✓ Bind de boom aan de boompaal.
✓ Gebruik een rubberen boomband, in achtvorm,
op 1,5m boven de grond.

✓ Zorg ervoor dat de kruin nog kan bewegen.

ONDERHOUD:

Als je maar genoeg rekening houdt met de standplaats,
vraagt een boom achteraf nog maar weinig onderhoud.
Een paar aandachtspunten:
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✓ Eerste snoei: snoei de boom terug zodat de kruin✓ Zet de bomen mooi recht in de plantput.
✓ Spreid de wortels.
✓ Verwijder daarna pas het gaasdoek of
draadnet bij bomen met een kluit.

✓
✓
✓
✓

grootte overeenkomt met de grootte van de wortels.
Snoei kruisende en gebroken takken in de kroon.
Geef water bij lange droge periodes.
Controleer regelmatig boompalen en boombanden
Haal de boompalen en -banden 3 tot 5 jaar na de aanplant weg.

