Aanplantinstructies
Bomen
Voorbereiding
1. Bomen met kale wortel: wortels afdekken/inpakken, dagelijks bevochtigen en binnen 5 dagen planten.
Anders bestaat de kans op uitdroging van de wortels, waardoor de bomen dood gaan.
2. Zorg dat de plaats waar u de boom wilt planten goed zonlicht ontvangt en waterdoorlatend is. Plant de
boom niet op een plek waar de grond jaarrond nat is.
3. Zorg dat de plaats waar de boom geplant moet worden vrij is van puin, oude wortels, grind, straatwerk, oude
beplanting, worteldoek, etc. Doe dit tot minimaal 60cm diepte, zodat de boom goed kan wortelen.

Benodigdheden
1. De boom
2. Boompalen (2x) en bevestigingsset (1x)
3. Aanplantgrond (1x)
4. Spade/schep, (palen)hamer, evt. grondboor
Optioneel: beluchtigingsbuis (i.v.m. vochtige/zware grond), druppelsysteem/gietrand (i.v.m. droge grond)

Aanplanten
1. Graaf een plantgat van 1,5x de hoogte en 1,5x de breedte. Spit deze goed door en voorkom een harde
onderlaag! Het water zakt anders nauwelijks de grond in, waardoor de wortels wegrotten en de boom sterft.
2. Plaats de boompalen vlak naast de kluit/het wortelgestel van de boom. Zorg dat deze minimaal 50cm diep
staan. Plaats de eerste paal altijd aan de windkant.
3. Plaats de boom in het plantgat. De bovenkant van het wortelgestel moet hierbij gelijk zijn aan de bovenkant
van de grond, niet dieper anders rotten de wortels weg.
Is de grond aan de vochtige kant, plant de boom dan iets hoger en dek de blootliggende wortels af met aarde.
Bij een boom met kale wortels verwijderd u eerst de zak die de wortels beschermt.
Verwijder bij een boom in kluit nooit het jute of de ijzeren korf!
4. Vul het plantgat met een mengsel van de uitgegraven grond en de aanplantgrond.
Stamp de grond vervolgens voorzichtig aan en egaliseer deze. Pas als de boom uit gaat lopen kunt u bijmesten.
Gooi nooit mest in het plantgat, dan verbranden de wortels!
5. Bevestig de boom goed strak met de bevestigingsband aan de boompalen. Zorg dat de boom recht staat.
6. Als de grond tijdens het planten droog is, dan 1x goed water geven. Groenblijvende bomen altijd water
geven na het planten.
7. Laat rondom de boom het eerste jaar een boomspiegel van circa 70cm doorsnede vrij. Als de boom eenmaal
goed aangeslagen is mag hier beplanting/grind/bestrating omheen geplaatst worden.

Verzorgen
1. Het eerste groeijaar van februari tot november 2-3 keer per week water geven. In droge perioden om de dag
goed bewateren. Forse regenbuien zijn een vervanging. Na het eerste jaar enkel bij droogte bevochtigen.
2. Verdere tips zie de verzorgingsinstructies op onze site.
De Bomenspecialist B.V.
3. Heeft u vragen/opmerkingen, mail dit gerust inclusief foto naar ons door.
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