GROEN OP ALLE VERDIEPINGEN

AANPLANTEN EN ONDERHOUDEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bestudeer de locatie en kies een soort die aangepast is aan de leefomgeving
Graaf in november een plantkuil die 3 keer zo groot is als de kluit
Voeg wat compost toe in de kuil
Beits de blote wortels en laat 24 uur rusten. Als je een boom met een kluit
hebt gekocht, is deze stap niet nodig
Plaats de boom in de kuil, bedek met de uitgegraven grond en dek daarna
af met een mulchlaag
Maak een greppel met een aarden walletje rondom de boom (50 cm) om
het sproeiwater op te vangen

INSPIRATIE NODIG?

BOMEN IN DE STAD
Op warme zomerdagen is het altijd aangenaam om even te kunnen
uitrusten onder een boom, waar het lekker fris is. Bomen helpen in een stad
de temperatuur regelen en zijn dus belangrijker dan ooit. Ook diersoorten
gebruiken ze om zich doorheen de stad te verplaatsen en vinden er het nodige
voedsel. Privétuinen helpen zo die broodnodige groene doorgangen in stand
houden. Bovendien geven bomen mee vorm aan het landschapsbeeld, zijn ze
mooi om te zien en vinden bewoners er verpozing.

EERST EVEN NADENKEN
Raap in het najaar de dode bladeren bijeen
en composteer ze om de verspreiding van
ziektes tegen te gaan. Naargelang van de
gemeentelijke politiereglementen moet je ook
de weg vrijmaken als de bomen uitgeven op
het openbare domein.
Normaal gezien hoeft een gezonde boom die
op de juiste locatie geplant is niet gesnoeid
te worden. Als dit toch nodig zou blijken,
kies dan voor een beredeneerde snoei.
Geleide bomen zijn een
interessant alternatief als
er niet voldoende ruimte
beschikbaar is om een boom aan
te planten. Maar ze vergen wel
een veel groter onderhoud.

Een project van
met de steun van

Geleide
appelboom

Regelgeving
Alvorens een boom aan te planten, vraag je best bij de bevoegde gemeentedienst
na welke wetgeving hieromtrent geldt. Deze kan tussen gemeenten immers
variëren. Hou je bij het aanplanten zeker aan de afstanden. Doorgaans moet
elke boom op minstens 2 m van de naburige perceelsgrens en op 5 m van een
gebouw aangeplant worden.

Locatie
Waar een boom precies geplant wordt, bepaalt hoe goed hij zich zal voelen.
Het is belangrijk dat je goed nadenkt over de leefomgeving die je hem zijn
hele bestaan lang zal bieden. Een boom plant je voor tientallen jaren! Hij heeft
voldoende ruimte in de lucht nodig zodat zijn gesteltakken en zijn kruin zich
kunnen ontwikkelen maar evengoed heeft hij genoeg plaats op de grond nodig
zodat zijn wortels kunnen groeien. Die factoren zullen erg bepalend zijn om tot
volle wasdom te kunnen komen en lang te blijven leven.

Een geslaagde aanplanting
Het moment van aanplanten is beslissend voor het voortbestaan van de boom.
De beste periode hiervoor is tijdens de vegetatieve rust, d.w.z. van november
tot maart, maar niet wanneer het hevig vriest. Oude spreekwoorden verwijzen
hier ook naar. Verzorg de grond in de plantkuil goed: voer overtollig water af en
verbeter met compost, potgrond of natuurlijke mest. Denk eraan de wortels te
beitsen, voldoende water te geven en een mulchlaag aan te brengen. Al deze
tips kunnen de boom echt helpen om zich goed te ontwikkelen.

PLANTEN KIEZEN
Eerste voorwaarde is na te gaan hoeveel ruimte beschikbaar is opdat de boomsoort zich goed kan ontwikkelen. Leer ook de eigenschappen van de
soorten kennen om ongemakken en mogelijke klachten van buurtbewoners te voorkomen. Stel je daarom een aantal vragen zoals: wekt hij allergieën in
de hand? Verspreidt hij een onaangename geur? Groeien zijn wortels hevig en ver? Ga verder ook na of de eigenschappen van de bodem geschikt zijn
voor de gewenste soort en kies meteen ook een boom die nuttig is voor de biodiversiteit. In een stad zijn de leefomstandigheden voor planten - zoals
hitte en vervuiling - eerder ongezond. Vraag dus na welke soorten het meest geschikt zijn en het best bestand zijn tegen ziektes of plaaginsecten. Volg
zeker ook de actualiteit over eventuele epidemieën. Enkele ideetjes:
NAAM

AFMETINGEN

STANDPLAATS

BLOEI

KLEUR

(I)

Inheems
Zon
Halfschaduw
Schaduw

KENMERKEN

Zuilhaagbeuk (I)
Carpinus betulus fastigiata

H: 15 m
B: 5 m

Januari

Verwelkende bladeren

Sierappelbomen
Malus perpetu ‘Everest’
Malus baccata ‘Street Parade’

H: 6 m
B: 3 m

April tot mei

Zeer robuust, zeer decoratief, bijvriendelijk

Wilde lijsterbes (I)
Sorbus aucuparia

H: 5 m
B: 6 m

Mei tot juli

Decoratief en vogelvriendelijk in de winter

Gewone vogelkers (I)
Prunus padus

H: 15 m
B: 10 m

April tot juni

Schitterende voorjaarsbloeier, snelle groeier

Gele zeepboom
Koelreuteria paniculata

H: 10 m
B: 5 m

Juni tot juli

Elegant, decoratief in alle seizoenen,
bijvriendelijk

Judasboom
Cercis siliquastrum

H: 10 m
B: 5 m

April tot mei

Decoratief, aantrekkelijke kleur

Pluimes (I)
Fraxinus ornus

H: 15 m
B: 15 m

Mei

Mooie herfstkleuren, geurend

Perzisch ijzerhout
Parrotia persica

H: 10 m
B: 8 m

Februari tot maart

Mooie herfstkleuren

Stermagnolia
Magnolia stellata

H: 6 m
B: 8 m

Maart tot april

Vroege bloeier, geurend

Geleide fruitbomen

Geleid

Maart tot mei

Optimale locatie en veel zorg nodig

