
www.vangoidsenhoven.be

•

•

•

•

•

•

••

•

info@vangoidsenhoven.be
www.vangoidsenhoven.com

Kortrijksebaan 54
B-3220 Holsbeek

0032 (0)16 44 57 67

Plantadvies

Een boom die verplant wordt heeft steeds een periode van herstel nodig. Daarom is het 
nodig hem alle nodige verzorging te geven. Het eerste jaar zal de energie van de boom naar 
de aanmaak van nieuwe wortels en het jonge schot gaan.  
Te laat ingrijpen betekent vaak een terugslag in de groei, bladval, verdroging en kan zelfs 
leiden tot het afsterven van de boom.

Bij verdere vragen kan u altijd terecht op onze website of bij één van onze medewerkers.

Bomen en planten met blote wortel mogen niet in de zon of wind liggen, ook niet tijdens 
het transport. Leg ze daarom beschut, onder een zeil of binnen, en houd de wortels 
vochtig.

Meng bodemverbeteraar onder de grond van het plantgat, deze zorgt voor een goede 
wortelontwikkeling. Dit plantgat dient 2 à 3 maal zo groot te zijn als de kluit. 

Plant de boom niet dieper dan voorheen (zie kleurverschil aan de wortelhals).
Laat de jutte en de draadkorf rond de kluit zitten; deze beschermen de wortels en Laat de jutte en de draadkorf rond de kluit zitten; deze beschermen de wortels en 
vergaan op korte termijn.

Om de boom extra kracht te geven voor het groeien raden wij u aan om meststoffen te 
geven bij het verplanten (zie bemestingsadviezen en doseringen).

Plaats een verankering aan de boom (zie technische fiches).  

Zaai het gras niet tot tegen de stam van de boom en houd de boomspiegel onkruidvrij.

Zorg dat de grond vochtig is en ook zo blijft in drogere periodes. Dit is zeer belangrijk, Zorg dat de grond vochtig is en ook zo blijft in drogere periodes. Dit is zeer belangrijk, 
vooral het eerste jaar na het verplanten. Een regelmatige controle is noodzakelijk.

Opgelet met water geven: te veel water kan ook wortelschade geven en leiden tot 
afsterving. Voor een ideale watergift bieden wij de speciale Treegator watertassen aan.


