Zo plant je een boom:
Een goede geplante boom in de tuin, wie wil dat nu niet? Welnu, of het nu een
stadstuin, landschapstuin, gebruiks- of volkstuin betreft, er is altijd wel een
geschikte boom te vinden om te planten. Dit voor het geval er niet al een
boomzaailing is opgekomen op de plaats waar dat gewenst is, want dat blijft hoe
dan ook het beste en het gemakkelijkst natuurlijk, maar dat terzijde.
Daarom hieronder een praktische uitleg om daarbij te helpen, want er gaat immers
niet veel boven een mooie gezonde boom!
En er zijn veel redenen om een geschikte boom te planten, zeker op Eigen Hof, gelegen
op het laagveen aan de rand van de stad en onder de rook van Schiphol.
Want zo'n boom is niet alleen het hele jaar door mooi, maar biedt veel, óók om zelf met
mate van te gebruiken. Kijk daarvoor maar eens op het lijstje helemaal onderaan.

De volgende praktische aanwijzingen bieden hulp:
Geschikte plantperiode: van november tot april tijdens een vorstvrije periode, want dan
zijn bomen in rust.
Boomkeuze: Welke boom je succesvol kunt planten, hangt af van de bodemgesteldheid,
de situatie in- en van de grootte van je tuin. Onderschat daarbij vooral de uiteindelijke
grootte en groeikracht van sommige soorten als beuk, eik, sequoia en wilg niet. Gelukkig
zijn er meer dan genoeg geschikte bomen, die je ook in een wat kleinere tuin prima kunt
planten. Hou er verder rekening mee dat bomen, net als planten, een voorkeur hebben
inzake grondtype en bezonning etc. Denken aan de oorspronkelijke groeiplaats kan daarbij
nuttig zijn.
Op Eigen Hof is planten door het duurzame bomenbeleid trouwens extra gemakkelijk
omdat tuinders elkaar daarbij helpen met op het park zelf gegroeide jonge zgn.
parkboompjes die tegen een stootje kunnen en die incl. plantadvies ter beschikking
worden gesteld via de tuincommissie tijdens het algemeen werk.
Wil je echter een andere boom uitproberen en ga je die kopen? Bescherm de wortels dan
goed tegen uitdroging, ook onderweg naar huis. Een verdroogde wortel is immers een
dode wortel. Besef ook dat een meer bijzondere boom vaak ook speciale omstandigheden
en zorg nodig heeft. Vraag daar dan ook naar bij aanschaf.
Plantlocatie: bij het planten van een boom moet je rekening houden met de levensduur en
met een ondergrondse 1 op 1 uitbreiding van de wortels (zie foto1) die daarmee gepaard
gaat. De wortelgroei verschilt daarbij ook nog per soort.
Plant een boom dus ook niet te dicht op een andere, anders kan deze niet tot voldoende
wasdom komen.
Op Eigen Hof liggen daarom de beste groeiplaatsen, wegens de hier overheersende
westenwinden en de situering van de huisjes achter op de tuinen, meer aan de padzijde,
vooral voor de wat grotere bomen.
Voor de zgn. parkbomen uit het duurzame bomenbeleid zou het daarbij ideaal zijn als deze
aan weerszijden nabij de tuingrens konden komen, omdat dit namelijk de beste bezonning

geeft voor de tuinen en de minste risico’s bij omwaaien. Vooralsnog is dit echter niet
toegestaan volgens de reglementen van de bond. Daar valt dus nog wel wat te winnen.
Graven van het plant-gat: graaf met een schop een plant-gat ruimer dan de boomkluit of
–wortel en wat wijder aan de bovenkant. Spit ook onderin en naast het plant-gat de aarde
goed door voor een gezonde wortelgroei.
Planten van de boom: plant de boom dan recht in het plant-gat, waarbij rekening
gehouden wordt met de groeirichting van het boompje en de wortel t.o.v. de zon- en
windrichting. Vul het gat vervolgens met de losse aarde en eventuele additieve
bijgeleverde grond en stamp deze voorzichtig aan.
» Geef hierna direct voldoende water!
Verder dient de boom dan nog bijgesnoeid te worden als deze net opgegraven is om de
verhouding tussen de kroon en de wortel weer te herstellen.
En als de boom blootgesteld kan worden aan veel wind is het verstandig om deze te
verankeren met een of twee stevige palen (zie foto) van onbehandeld hout en (gekruisde)
rubberen banden.
Bewateren van de boom: in periodes van droogte tijdens het groeiseizoen van de boom
heeft deze nog een aantal jaren water nodig zodra de grond bij de wortels droog gaat
worden. Verder kan bescherming van een dunne bast met jute tegen de zon nodig zijn.
foto1: voorbeeld boomwortels

foto 2: geplante boom Eigen Hof

Na dit planten kunt u gaan profiteren van de voordelen die de boom biedt:
- het afgevallen blad en het hout zorgen voor de aangroei van het veen
- de wortels geven stevigheid aan de veenbodem
- al het blad aan de boom zorgt voor veel gezonde lucht:
- zuurstof wordt gemaakt en koolzuur opgenomen
- de boomkroon vangt (fijn)stof

- de omvangrijke boomkroon biedt verder:
- luwte bij sterke wind; wat bescherming biedt voor van alles en nog wat
- verkoeling bij warm weer door schaduw
- bescherming tegen zonnebrand
- schuil- verblijf- en nestelgelegenheid, ook in dood hout.
- vele bloemen die nectar geven en vruchten die soms eetbaar zijn
- wortels, stam en takken bieden; ook als ze dood zijn gegaan, leven aan tal van
organismen, zoals (korst) mossen, insecten, paddenstoelen etc.
- samen, ook met wat struiken, doen ze het vaak nóg beter en kunnen ze ook een soort
natuurlijke geluidsdempende vitrage vormen; ook in de winter als het een bladhoudende
boom is.

