
  

Instructies water geven  

 
 

Wanneer 
Goed water geven is dé belangrijkste regel voor het aanslaan van bomen. Water betekend voeding, voeding 
betekend energie en energie betekend groei.  
 
Bladverliezende bomen:  
Bladverliezende bomen beginnen in het voorjaar met groeien. Dit betekend dat zij in de winter niet zoveel 
water nodig hebben, maar vanaf het voorjaar goed bijgehouden moeten worden.  
 
- Na het aanplanten de boom goed water geven. 
 
Het eerste jaar na het aanplanten: 
- Vanaf maart – september 2x in de week water geven.  
- Ziet u dat de grond droog is, geef dan extra water. Is de grond nog erg vochtig, sla dan over. 
- Bij (extreem) warm en droog weer elke dag goed water geven!  
 
Groenblijvende bomen: 
Groenblijvende bomen hebben jaarrond blad. Hierdoor hebben zij ook jaarrond voeding nodig.  
In een droge herfst/winter hebben groenblijvende bomen dus ook water nodig.  
Let op: met vorst nooit water geven.  
 
- Na het aanplanten de boom goed water geven. 
 
Het eerste jaar na het aanplanten: 
- In het najaar geplant? De eerste 3 weken 2x per week water geven. In droge tijden volhouden.  
- Vanaf maart – september 3x in de week goed water geven.  
- Ziet u dat de grond droog is, geef dan extra water. Is de grond nog erg vochtig, sla dan over. 
- Bij (extreem) warm en droog weer elke dag goed water geven!  
  

Hoeveelheid  

Circa 8L (< stamomtrek 10cm) 

Circa 10L (stamomtrek 10-25cm) 

Circa 15L (> stamomtrek 25cm) 

Naast water geven met een gieter is het nóg beter is om de boom een tijd te besproeien. Het water zakt dan 

niet meteen in de grond, maar de wortels krijgen de kans om het water langzaam in zich op te nemen. 

 

Optioneel 
- Gietrand: Deze kunststof rand rondom de boom zorgt ervoor dat het water langzaam de wortels intrekt.  

- Druppelsysteem: Een druppelsysteem is een gemakkelijk systeem welke automatisch voor de juiste 

hoeveelheid water zorgt.  
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