
 

 

 

 

TECHNISCHE FICHE - TRANSPORTEREN EN BEWAREN 
BOOM MET KLUIT 

 

Bij het transporteren van bomen met kluit is het laden en lossen belangrijk. 

Zeker bij grote bomen bestaat het gevaar dat de bast van de boom wordt beschadigd. Ook de 

wortels kunnen snel uitdrogen. Een uitgedroogde wortel is een dode wortel. 

 

Transporteren 

Bomen met kluit laad en los je op twee manieren: 

● met een laadband om de kluit en een strop om de stam; 

● met een kluithaak.  

De strop om de stam is bij grote of kwetsbare bomen enkel bedoeld als steun en om de boom in 

positie te houden. 

Het tillen van de boom gebeurt aan de kluit. Daar waar de strop om de 

stam komt, wikkel je de stam in met jute. De strop om de stam mag niet 

onder spanning staan. 

 

 

 

Meerstammige bomen (stamomtrek tot en met 30 centimeter per stam en/of een kluitdoorsnede 

tot 80 centimeter) laad en los je met een kluithaak. 

 

De haak steekt laag in de kluit zodat deze het gewicht van de boom 

draagt. Zeer grote kluiten los je nooit met een kluithaak. De draadkorf 

kan openscheuren. Ook de stam kan beschadigd worden omdat de strop 

het volledige gewicht van de boom draagt.  

 

 

Grotere meerstammige bomen laad en los je met een strop om de kluit en meerdere stroppen naar 

de achterste stammen. 

Een enkele strop rond één stam beschadigt de bast.  

Zet bomen met kluit altijd zachtjes neer. 

Laat ze nooit vallen. 

 

Dek bij transport kroon en kluit goed af met een afdekzeil. 

Als het blad uitloopt, is het afdekken van de kroon van essentieel belang. Span het zeil met een 

spanriem aan zodat het goed blijft zitten. 

 



 

 

 

 

Leg de bomen op een aanhangwagen met de kluiten naar het voertuig. 

De kroon steekt over de laadklep van de aanhangwagen uit. Zo voorkom je dat de wind tijdens de rit 

onder het zeil blaast en de kluit uitdroogt. 

 Bevestig buisisolatie op de rand van de laadklep. 

 Dit voorkomt schade aan de bast. 

 

Bewaren 

Plant je je bomen niet direct, bescherm ze dan tegen uitdroging.  

Bij een korte bewaartijd van één tot twee dagen 

● leg de bomen in de schaduw en Een uitgedroogde wortel is een dode wortel. 

 vorstvrij. 

● sproei de kluiten nat en dek ze af met een afdekzeil. 

Bij een langere bewaartijd 

● kuil de bomen in. Graaf een sleuf van 0,5 meter breed en 0,5 meter diep. Zet alle bomen naast 

elkaar in de sleuf en bedek de wortels met zand. 

● geef bij droog weer voldoende water. 

● dek de kluiten ook tijdens het inkuilen steeds af met een zeil. 

 

 


