HOE PLANT JE EEN BOOM?

V Zet een houten steunpaal naast de
boom in de plantput.

PERIODE

V 1 boompaal (voor kleine bomen):

Van half november tot eind maart, als de bomen geen
bladeren hebben. Bij voorkeur voor eind december, en
zeker niet bij vorst.
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STAPPENPLAN
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V Kies een boom.
V Bestel je boom bij een boom-
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kweker of tuincentrum. Gebruik
de Latijnse naam om zeker te zijn
dat je de juiste bestelt.
Neem een boom met blote wortel
of kluit. Een kluit is duurder, maar
geeft een betere hergroei.

V Vul de plantput met een mengsel
V
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V Bescherm bij het transport de
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MEER INFO
www.vlaamsbrabant.be/levedetuin
levedetuin@vlaamsbrabant.lJe
www.facebook.com/levedetuin

wortel tegen uitdrogen.
Omwikkel hem met een doek of
leg hem in het voertuig.
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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V Bind de boom aan de boompalen.
V Gebruik een rubberen boomband, in
achtvorm, op 1,5 m boven de grond.

V Zorg ervoor dat de kruin nog kan

V Graaf een plantput van minstens
tweemaal de breedte van de
kluit en plant even diep als in de
kwekerij (volg de verkleuring op
de stam)
Maak de grond in de plantput
goed los.
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van goed verkruimelde uitgegraven
grond en compost.
Schud ondertussen lichtjes met de
boom zodat de grond goed tussen
de wortels zit.
Druk de grond lichtjes aan rond
de boom.
Vul de plantput tot helemaal
bovenaan.

bewegen.
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zet de paal aan de zuidwestkant
(meest voorkomende windrichting).
3 boompalen in een driehoek
(aan te raden voor grote bomen en
op plaatsen met veel wind): blijf
minstens 5 cm onder de kroon en
zorg dat de palen niet tegen de
stam van de boom schuren.
Kies voor onbehandeld hout.

V Zet de boom mooi recht in
V
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de plantput.
Spreid de wortels.
Verwijder daarna pas het gaasdoek of draadnet bij bomen
met een kluit.

ONDERHOUD
Als je maar genoeg rekening houdt
met de standplaats, vraagt een boom
achteraf eigenlijk nog maar weinig
onderhoud .
Een paar aandachtspunten:
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.

ZEER KLEINE TUIN
IN EEN BEBOUWDE
OMGEVING
(TYPISCHE STADSTUIN)

WELKE BOOM
IN JOUW TUIN?
C
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Bomen 1ijn er in vele soorten, kleuren en maten. Ga dus
geven kleur aan je tuin, in elk seizoen
trekken vogels aan : ze maken er hun nest in
en snoepen van de zaden en bessen

niet over één nacht ijs als je er één kiest. Be1oek parken
en kijk rond in open tuinen. Ga met je boomwensen naar
een boomkwekerij of tuin expert. En bekijk alvast de1e

zorgen voor schaduw en verkoeling,
zo vormen ze een natuurlijke airco
geven zuurstof aan de lucht en houden C02
vast, goed voor het klimaat dus

herinneren aan belangrijke gebeurtenissen
in ons leven: een geboorte, een huwelijk, een
overlijden, ...
in de buurt verhogen de waarde van een huis

Kies voor bladverliezende loofbomen aan
de zonnekant van je huis. Ze geven schaduw in
de zomer, maar laten warme zonnestralen door
in de winter.
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- Hoe groot mag de boom in jouw tuin worden? Respecteer
zijn natuurlijke groei. De ruimte in jouw tuin moet dus gro ot
genoeg zijn voor de boom op volwassen leeftijd.
- Hoever moet de stam van de grens met je buren blijven?
Voor hoogstambomen is dat meestal 2 m. Vraag de
wettelijke plantafstanden na bij je gemeente.
- Ga zoveel mogelijk voor bomen van hier, zeker als
jouw tuin grenst aan het landschap. In een bebouwde
omgeving kan je ook voor een uitheemse soort gaan.
Want ook uitheemse soorten zijn soms interessant voor
vogels en insecten.
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Lijsterbes

Veldesdoorn

Winterlinde

Acer campestre 'Elsrijk'

Tilia cordata

3de grootte(< 6 m)

2de grootte
(> 6 en< 12 m)

2de grootte
(> 6 en< 12 m)

2de grootte
(> 6 en< 12 m)

1st• grootte(> 12 m)

Rond tot eivormig

Ovaal en
traaggroeiend
(rechte stam)

• 5 tot 10 m breed
• Smal en piramidaal
als jonge boom,
later ei- tot
kegelvormig
• Grillige takkenstructuur

• 4 tot 6 m breed
• Mooi gesloten,
breed-kegelvormig,
later breed-eivormig

• Tot 15 m breed
• Eerst kegelvormig,
later bijna rond tot
breed eirond

Donker purperbruin

Van lichtgeel over
oranje en scharlakenrood naar diep
roodbruin. (Indian
summer)

Van geel tot
geeloranje

Geel

Goudgeel

• Eind april - begin
mei
• Grote, witte bloemen
(0 25-30 mm) in
veelbloemige, lange
trossen

• Februari - maart
• Felrode bloemen
(0 2 cm) op het kale
hout. Eerste keer is
pas enkele jaren na
aanplant.

• Voorjaar
• Crèmekleurige
schermbloemen

• April - mei
• Groengele bloemen,
samen met het
ontwikkelen van
het blad

• Juni - juli
• Zoetgeurende,
gele, opstaande
bloementuilen
• Trekt veel bijen aan
en is geschikt voor
thee

• Vanaf begin juli
• Helderrode vruchten
(0 10-12 mm), talrijk,
sappig en zoet.
• Trekt vogels aan

• Meteen na de bloei.
• Grote gehoornde
bruine vruchten
(01 cm)

• Najaar
• Oranjerode bessen
in trossen
• Trekt vogels aan

• Vanaf augustus
• Bruine
vruchtvleugels
(grootte 3 cm)

• Na de bloei .
• Kleine, ronde
vruchtjes met een
vleugeltje
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- Denk na over de vorm van de boom. Een ronde kroon
zorgt voor schaduw, een rij bomen met smalle kroon is
ideaal als zichtscherm. Open kronen laten veel licht door,
maar gesloten kronen kunnen een woning donker maken.
- Wil je graag bloemen, zaden, bessen of veel kleur
in de herfst?
- Of moet je boom bestand zijn tegen verharding in de
directe omgeving?

1-

::c
(..)

::::,

a:

:::::,

Zonnig, beschut

Zonnig (voor mooie
kleuren in de herfst)

Kan goed tegen wind
en droogte

Weinig eisen

• Zonnig
• Goed bestand
tegen stof en
uitlaatgassen .
• Zeer winterhard en
bestand tegen wind.

Vochthoudend,
humusrijk en niet
te nat

Vochthoudend

Weinig eisen, maar
een voorkeur voor
lichte gronden

Weinig eisen

Weinig eisen
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Bomenwijzer.be bevat een handige tool om
de boom te vinden die het best past in jouw
tuin. Je vindt er ook veel voorbeelden van
bomen met hun eigenschappen en een foto.
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Zie ook onze folder 'Onderhoudsvriendelijke planten'
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GROTE TUIN
IN LANDELIJKE
OMGEVING
(MET LINK NAAR
LANDSCHAP)

Sorbus intermedia
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- Hou rekening met de bodem en de standplaats (kalkrijke
of zure grond, zon of schaduw, veel wind, verharding in de
directe omgeving ... )

MIDDELGROTE TUIN
IN LANDELIJKE
OMGEVING
(MET LINK NAAR
LANDSCHAP)

Parrotia persica
'Vanessa'
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Perzisch ijzerhout

MIDDELGROTE TUIN
IN EEN BEBOUWDE
OMGEVING

Amelanchier lamarckii
'Ballerina'

checklist.

zijn een belangrijke stuifmeel- en nectarbron
voor insecten
zijn er in veel soorten en maten, dus ook
voor kleine tuinen
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KLEINE TUIN
IN EEN BEBOUWDE
OMGEVING

