TECHNISCHE FICHE - BOMEN MET KLUIT OF CONTAINER
PLANTEN
Bomen plant je van het moment dat de bladeren vallen (najaar) tot de knoppen uitlopen
(voorjaar).
Plant geen bomen wanneer:
● de grond (zwaar) bevroren is
● er sneeuw ligt
● er water in het plantgat staat
● de structuur van de bodem verdicht is
Denk aan de voorbereiding:
● verbeter indien nodig de bodem
● graaf vooraf het plantgat
● bewaar de bomen onder een afdekzeil tot ze geplant worden
● bij langere bewaring kuil je de bomen best in
Ga je aan slag in een verharde omgeving:
● denk aan beluchting (zie technische fiche ‘Beluchting plaatsen’)
Plant je een boom op een nieuw aangelegd terrein:
● wacht dan 1 jaar, de grond moet zakken en zich herstellen
Bomen met kluit of container planten
Omwikkel de stam met jute voor je de boom met een strop (aan kluit en stam) of kluithaak optilt.
Plaats de boom zo in het plantgat dat de bovenkant van de kluit ongeveer 5 cm boven het
maaiveld uitkomt.
De grond in het plantgat zakt nog, zeker bij zware bomen. De boom zakt mee en komt uiteindelijk
lager te staan dan de planthoogte.
Bomen die te diep worden geplant, kunnen te maken krijgen met zuurstofgebrek.
De wortels gaan rotten en de boom sterft af.
Plant de bomen ook niet te hoog.
De wortels zullen op termijn boven het maaiveld uitsteken.
Eenmaal de boom in het plantgat kan je de draad rond de kluit verwijderen.
Zorg er voor dat de kluit niet uiteenvalt. De draad (of jute) laten zitten, is geen goed idee. De
vertering van materialen vraagt immers veel zuurstof en de boom krijgt een groeiachterstand.

Let bij bomen in container extra op:
● verwijder de grond boven de wortelhals. De wortelhals en de bovenkant van de pot zijn zelden op
dezelfde hoogte. Zo voorkom je dat de boom te diep wordt geplant.
● containerbomen hebben vaak draaiwortels. Die trek je best voorzichtig uit de kluit en spreid je ze
open in het plantgat.

Het plantgat vullen
Zorg ervoor dat de teelaarde goed tussen de wortels zit.
Schud de boom enkele keren op.

Afwerking
Vul het plantgat.
Maak de boom met een boomband en platte spijker vast aan de boompaal.
De boomband wordt steeds in een 8 geplaatst zodat de stam bij wind niet tegen de boompaal
schuurt.
Gebruik een boomband uit rubber die na een drietal jaar begint te verslijten.
Kies bewust niet voor stevige en duurzame boombanden. Voor je het weet vergeet je de band en kan
die ingroeien. Minder duurzaam materiaal scheurt sneller waardoor de kans op ingroeien sterk
verkleint.
Maak een aarden walletje op 50 cm van de stam.
De boom krijgt voldoende water wanneer je het kuiltje vult met water.

