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JONG EN KWETSBAAR
Nieuwe aanplant is altijd kwetsbaar: weinig haarwortels en een nieuw plekje om in te wortelen maken het 
leven van een jonge plant niet makkelijk. In deze instructie staat advies over de aanplant en het beheer 
van juist dit soort beplanting. Naast informatie die voor alle aanplant geldt, vind je ook tips voor de 
aanplant en het beheer van de beplanting die vanuit Natuur in de Wijk wordt geleverd.

ALGEMEEN
Bomen en struiken met zogenaamde kale wortel 
dienen altijd zo snel mogelijk na ontvangst 
geplant te worden, dit gebeurd in de rustperiode 
(november - maart).
Mocht het niet mogelijk zijn om de beplanting 
direct op de gewenste locatie te zetten, dan kan 
je de planten tijdelijk opkuilen. Zorg daarbij dat de 
planten (bij voorkeur gebundeld) met hun wortels 
in het zand staan, zo drogen ze niet uit.
Zorg altijd dat de plantlocatie in orde is: vrij van 
onkruid en vooraf gespit of gefreesd. Reken op 
vier of vijf plantjes per meter bij een haag.
Maak altijd een ruim plantgat met daar
onderin goed losgemaakte grond. Planten
met een kale wortel zet je net zo diep als ze
bij de kweker gestaan hebben. Het stuk
tussen wortel en verkleuring heet de
wortelhals; deze komt helemaal in de grond.
De verkleuring op de bast geeft zo duidelijk
de diepte aan.
Na het planten moet de grond aangetrapt
worden waarbij eerst de plant iets omhoog
getrokken moet worden zodat het zand goed
tussen de wortels komt. Belangrijk is om de grond 
niet te hard aan te stampen, anders verstik je de 
grond, en dat vertraagt de verdere kieming van de 
wortels.

Voorkom schade door vraat van dieren. Bescherm 
nieuwe beplanting altijd goed door op ruime 
afstand van de beplanting gaas of een hekwerk te 
plaatsen of de bomen uit te rasteren.

Na aanplant is het noodzakelijk om voldoende 
water te geven. Hoeveel is uiteraard geheel 
afhankelijk van o.a. verdamping, licht en 
temperatuur. Een plant zonder blad verdampt bijna 
geen water en ook met donker en regenachtig 
weer verliest beplanting nauwelijks vocht. Bij 
hogere temperaturen en een schrale (oosten)wind
verdampt een plant veel meer en droogt hij sneller 
uit. Overmatig water geven is ook niet goed, want 
dan bestaat het gevaar dat de plant aan de wortels 
gaat rotten. Het is belangrijk om de grond
rondom de boom en haag onkruidvrij te houden. 
Wanneer je dit doet met behulp van een schoffel, 
zorg er dan voor dat je de wortels en stam van de
beplanting niet beschadigt.

BEPLANTING
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JE ONTVANGT GEZONDE PRODUCTEN DIE JOUW WOONOMGEVING LEVENDIGER MAKEN. 
Wat moet je vermijden bij nieuwe beplanting? Er mag geen snoeihout verbrand worden nabij bomen/
struiken. Versnipperd snoeihout mag niet verwerkt worden in het element. Vermijd zoveel mogelijk het 
gebruik van gewasbestrijdingsmiddelen. Ook mogen geen meststoffen gebruikt worden.

(GEMENGDE) HAAG
Zorg voor een ruim plantgat en losse grond waar 
de wortels goed in kunnen doordringen. Wanneer 
in lichte grond (zandgrond) geplant wordt, is het 
goed om deze eerst te verbeteren. Meng hiervoor 
organisch materiaal (compost/vochtige potgrond) 
door de uitgegraven grond. Door zware kleigrond 
kan fijn grind of grof zand gemengd worden, zodat 
de drainage bevorderd wordt.

Verdeel eerst het plantmateriaal over de gehele 
lengte die je uitgegraven hebt. Bevochtig de 
wortels en zet de beplanting in de sleuf met de 
wortels goed uitgespreid. Schud tijdens het vullen 
het plantgoed iets, zodat de aarde de wortels goed 
kan omsluiten.

BEHEER
Zorg de eerste drie jaar na aanplant dat er geen 
concurrentie is van onkruid. Het advies is om 
de beplantingsstrook regelmatig handmatig te 
schoffelen of te wieden.

Bij een knip- en scheerhaag kan je zelf bepalen 
hoe hoog en hoe breed je de haag wilt laten 
worden. Door een nieuwe haag in de eerste drie 
jaren regelmatig te knippen ontstaat een dicht 
vertakte, stevige haag. Begin je te laat met knippen 
dan ontstaat er een brede, slappe haag die kaal is 
van onderen.

Door hagen van boven iets smaller te houden 
komt er lager in de hagen ook voldoende licht 
bij en kan daar ook blad groeien. Een knip- en 
scheerhaag moet bij voorkeur jaarlijks gesnoeid 
worden. Een beukenhaag kan je het beste 
tweemaal per jaar knippen. Een beukenhaag 
verdraagt licht op de stam erg slecht. Zorg er 
daarom voor dat er altijd wat takken (en blad) 
aan de stam blijven zitten na het snoeien. Plan de 
snoeibeurt op een bewolkte dag, want zo voorkom 
je dat het blad verbrandt en bruin wordt.

BOMEN


