
HOE PLANTEN BEWAREN ALS JE NIET METEEN KAN AANPLANTEN?
Als je door omstandigheden niet meteen kan aanplanten dan neem je voorzorgsmaatregelen om 
de planten goed te bewaren. Anders kan de kwaliteit van de planten en hun overlevingskansen snel 
achteruit gaan. Vooral planten op kale wortel zijn zeer gevoelig voor slechte bewaaromstandigheden.

Planten in een pot (containerplanten)
Alhoewel we aanraden om zo snel mogelijk te planten kan je planten in een pot een tijdje in deze potten 
bewaren. In het najaar en de winter matig water geven. Laat planten in pot niet buiten staan als het vriest 
of als vorst verwacht wordt. Zet ze bij vriesweer binnen op een koele, vorstvrije plaats, bv. in de garage. 
Controleer wekelijks of de planten water nodig hebben. Zorg ervoor dat ze voldoende water krijgen en 
dat ze niet omwaaien. Je zet ze best op een beschutte, beschaduwde vorstvrije plek en controleer bij 
warm en droog weer dagelijks of de potten niet te droog worden, de potten mogen niet uitdrogen.

Planten of bomen op kale wortel
Bij planten op kale wortel is de wortel zeer gevoelig voor uitdroging. Zon, vorst of wind kunnen de 
wortels zeer snel beschadigen. Bescherm de wortels vanaf het moment van levering met een stuk natte 
doek.Kan je niet dezelfde dag aanplanten zet de planten dan in een koele, schaduwrijke, vorstvrije plaats 
bijvoorbeeld in de schuur of garage. Probeer ze binnen drie a vier dagen te planten. Moet je de planten 
toch langer bewaren? Kuil ze dan in.

Planten inkuilen
• Graaf een sleuf van 50 cm diep, liefst op een beschutte, schaduwrijke, niet te natte plaats.
• Haal de zak er af. Zet de planten niet gebundeld maar verspreid in de sleuf.
• Geef de wortels water zodat ze goed vochtig zijn, behalve bij vorst!
• Strooi de uitgegraven aarde over de wortels in de sleuf.
• Let erop dat de wortels van de planten rondom en bovenop goed met aarde bedekt zijn zodat er 

geen lucht aan de wortels kan komen. De wortels van elke plant moeten goed in contact zijn met 
aarde.

• Druk de grond goed aan met de voet.
• Ook ingekuild moet je de planten, indien nodig, wekelijks water geven zodat ze niet uitdrogen. Doe je 

dit werk met zorg dan kan je de planten op deze manier enkele weken bewaren. 

Deze basisregels kosten enige tijd en moeite maar kunnen achteraf veel nodeloos werk besparen. 
Immers, een dode plant vervangen vergt minstens dubbel zoveel tijd en werk dan er een nieuwe aan te 
planten!
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