SOLITAIRE BOOM EN BOMENGROEP
AANLEG EN BEHEER

Stichting Landschapsbeheer Gelderland heeft een
reeks informatiebladen voor bewoners van het
buitengebied ontwikkeld. Hierin staan praktische
tips voor de aanleg en beheer van kleine
landschapselementen, teneinde de kwaliteit van
het landschap te versterken.
Solitaire boom
Solitaire bomen zijn, in tegenstelling tot bomen die
in een bos staan, in staat zich volledig vrij groeiend
te ontwikkelen met een natuurlijke kroonvorm en zijn
daarom kenmerkende elementen in het landschap.
ALGEMENE AANPLANTINSTRUCTIE
1.
2.
3.

Het aanplanten van een boom kan plaats vinden tussen half november
en half maart, mits het niet vriest.
Voor de aanplant wordt vaak gekozen voor een laanboom met een
minimale omtrek van 10-12 cm. U kunt ook kiezen voor een grotere
maat, bijvoorbeeld 14-16 cm met kluit.
Indien u niet direct alle bomen kunt aanplanten, dan kunt u ervoor kiezen
de bomen tijdelijk op te kuilen. Kies hiervoor een vochtige schaduwrijke
plaats uit. Het opkuilen kan door een gat in de grond te graven en daar
de bomen met de wortels in te zetten. Bedek de wortels met de
vrijgekomen grond.

opkuilen

SPECIFIEKE AANPLANTINSTRUCTIE
1.

2.

3.
4.

Voor het aanplanten is een ruim plantgat noodzakelijk
waarin de wortels zich wijd kunnen uitspreiden. Het
plantgat dient daarom ongeveer een afmeting te 		
hebben van 70x70x70 cm groot. Spit na het graven de
bodem van het plantgat los.
Plaats daarna een boompaal van onbehandeld 		
hout naast de boom (maat 250 cm lengte bij 8 cm 		
doorsnede), op circa 15 cm van de boom, aan de kant
van de heersende windrichting (zuidwesten).
Bevestig de jonge boom met sisal boomtouw aan de
boompaal. Knoop het touw aan de paal en draai 		
het touw circa 3 maal in een 8-vorm om de boom. 		
Leg een knoop in het touw om deze aan de paal te 		
bevestigen. Snijd overtollig touw af.
U kunt nu het plantgat weer dichtgooien. Pas indien
nodig bodemverbetering toe door bijvoorbeeld 		
potgrond te mengen met de grond uit het plantgat.
Plaats bij een bomengroep de bomen ruim uit 		
elkaar, de minimale plantafstand is 6 meter.
Een volwassen boom kan al snel een kroon 			
ontwikkelen van 10 meter breed.

aanplant solitaire boom

INSTRUCTIES NA AANPLANT
1.
2.

Plaats een afrastering op 2 meter afstand van de boom(groep),
om de nieuwe aanplant tegen vraat door vee te beschermen.
Geef de jonge aanplant, indien mogelijk, met name de eerste 2
jaar na aanplant voldoende water in droge perioden.

bomengroep met raster

BEHEERINSTRUCTIES
Beheer is bij een bomengroep niet of
nauwelijks nodig. Door middel van een
visuele beoordeling kan worden bekeken of onderhoudssnoei noodzakelijk
is. Het verdient aanbeveling om regelmatig zogeheten zuigers, schurende
takken en dood hout te verwijderen.
Snoeien kan over het algemeen in de
wintermaanden, met uitzondering van
haagbeuk, walnoot, wilde paardenkastanje, esdoorn en berk. Deze soorten
kunt u het beste snoeien in de periode
september-begin januari in verband
met sapuittreding of bloeden.Ook dient
u de boomband te controleren en na 4
tot 5 jaar te verwijderen.

Tekst en beeld:
Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Rosendael 2a, 6891 DA Rozendaal.
T 026-3537444. E info@landschapsbeheergelderland.nl.
I www.landschapsbeheergelderland.nl.
2013, op de website is de hele reeks te bekijken.
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