NIEUWE DAG,
NIEUWE BOOM!
PLANTINSTRUCTIE IN ACHT STAPPEN

Je hebt een mooie boom gekregen van de gemeente Groningen, en nu?
Om te zorgen dat de boom een lang en gelukkig leven tegemoet gaat is
het van belang dat ze goed geplant en verzorgd wordt.
Een boom planten in 8 stappen!
1.
		
		
		

Plant de boom binnen 24 uur na ontvangst. Lukt dit niet? Maak dan de
zak om de wortels los, sproei hier wat water in en knoop hem weer dicht.
Maar wacht zeker niet te lang, elk uur boven de grond verliest de boom
vitaliteit.

2. Zorg dat de boom op voldoende afstand van de erfgrens wordt geplant.
		 Plant de boom op minimaal een halve meter van de erfgrens.
3. Graaf een ruim gat voor de plant, minimaal 2 keer de grootte van de kluit.
		 Dit zodat de nieuwe wortels die de plant gaat groeien hun weg makkelijk
		 kunnen zoeken in de losse grond.
4.
		
		
		
		

Belangrijk! Plant de boom op de juiste diepte. Als het goed is kun je aan
de kleur van de wortels en stam zien hoe diep de boom op de kwekerij
gestaan heeft. Dit deel is donkerder dan het deel wat boven de grond
komt. Twijfel je? Plant de boom dan net met de wortels onder de grond,
beter te ondiep, dan te diep!

5. Mocht de standplaats van de boom erg nat zijn, plant de boom dan nog
		 iets hoger, zodat een deel van de wortels iets boven de grond uitkomt, en
		 bedek dit met tuinaarde.
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6. Vul het gat met een mengsel van de uitgegraven grond en één zak
		 aanplantgrond.
7.
		
		
		
		
		

Plaats vervolgens boompalen naast de boom om scheefwaaien of 		
wortelbeschadiging te voorkomen. Houd 30-40 cm aan tussen de stam
en de boompaal. De boompaal wordt aan de kant van de meest heersende
windrichting geplaatst, zuidwest. Bij twee boompalen per boom moeten
de palen aan weerszijden van de boom loodrecht op de windrichting 		
worden geplaatst. Bevestig de boom aan de paal met de boomband.

8.
		
		
		
		

Boom geplant? Verzorg haar goed door in droge perioden water te geven,
zeker de eerste 2-3 jaar. Denk hierbij in droge perioden aan 2-4 keer per
week een flinke emmer water. U kunt een geultje in een cirkel om de boom
heen graven om te zorgen dat het water recht naar beneden naar de kluit
zakt.

TIP:
Op Youtube zijn veel instructiefilmpjes te vinden, zoek eens op “boom planten”.
Heb je nog vragen over het planten of verzorgen van de boom?
Stuur dan een mail naar klimaat@groningen.nl met als onderwerp:
‘Vraag - Nieuwe dag, nieuwe boom’.

