
PlantenlijstGoedgekeurde lijsten met boom- heestersoorten

-  Gewone esdoorn / Acer pseudoplatanus
-  Zwarte els / Alnus glutinosa
-  Witte els / Alnus incana
-  Ruwe berk / Betula pendula
-  Zachte berk / Betula pubescens
-  Gewone beuk / Fagus sylvatica
-  Gewone es / Fraxinus excelsior
-  Witte abeel / Populus alba
-  Grauwe abeel / Populus canescens
-  Zwarte populier / Populus nigra
-  Ratelpopulier / Populus tremula
-  Zoete kers, kriek / Prunus avium
-  Wintereik / Quercus petraea
-  Zomereik / Quercus robur
-  Schietwilg / Salix alba
- Winterlinde / Tilia cordata

Tips bij het kiezen van
de plantensoort

Inlandse hoogstammige
loofbomen van eerste grootte

(> 15 m hoogte)

Inlandse hoogstammige
loof- of fruitbomen van tweede

grootte (8 - 15 m hoogte)

Inlandse onderbegroeiing
met heesters

(telt niet mee als hoogstam.)

-  Veldesdoorn / Acer campestre
-  Haagbeuk / Carpinus betulus
-  Eenstijlige meidoorn / Crataegus monogyna
-  Tweestijlige meidoorn / Crataegus laevigata
-  Wilde appelaar / Malus sylvestris
-  Mispel / Mespilus germanica
-  Pruim / Prunus domestica
-  Inheemse vogelkers / Prunus padus
-  Peer / Pyrus communis
-  Waterwilg / Salix caprea
-  Lijsterbes / Sorbus aucuparia
-  Hoogstam fruitbomen in var.

-  Krenteboompje / Amelanchier lamarckii
-  Zuurbes / Berberis vulgaris
-  Gele Kornoelje / Cornus mas
-  Rode Kornoelje / Cornus sanguinea
-  Hazelaar / Corylus avellana
-  Bezembrem / Cytisus scoparius
-  Kardinaalsmuts / Euonymus europaeus
-  Verfbrem / Genista tinctoria
-  Klimop / Hedera helix
-  Hulst / Ilex aquifolium
-  Gewone liguster / Ligustrum vulgare
-  Boksdoorn / Lycium barbarum
-  Gagel / Myrica gale
-  Sleedoorn / Prunus spinosa
-  Wegedoorn / Rhamnus catharticus
-  Vuilboom / Rhamnus frangula
-  Zwarte bes / Ribes nigrum
-  Aalbes / Ribes rubrum
-  Kruisbes / Ribes uva-crispa
-  Hondsroos / Rosa canina
-  Eglantier / Rosa rubiginosa
-  Bosbraam / Rubus fruticosa
-  Framboos / Rubus idaeus
-  Geoorde wilg / Salix aurita
-  Grauwe wilg / Salix cineria
-  Kraakwilg / Salix fragilis
-  Boswilg / Salix caprea
-  Bittere wilg / Salix purpurea
-  Katwilg / Salix viminalis
-  Gewone vlier / Sambucus nigra
-  Gelderse roos / Viburnum opulus

In uw goedgekeurde bouw- of kapvergunning
wordt een heraanplanting met inlandse
hoogstammige loof- of fruitbomen of met een in-
landse streekeigen onderbegroeiing met hees-
ters opgelegd. We geven u in deze folder graag
enig advies bij het kiezen van dat plantgoed.

- Kies planten die passen bij bodem, micro-
klimaat en omgeving. Hou rekening met:

- grondsoort (zand, leem, klei)
- de vochtconditie (nat, vochtig, droog)
- de zuurtegraad (kalkrijk, neutraal, zuur)
- de voedselrijkdom (rijk, arm)
- het humusgehalte (hoog, laag)
- temperatuur
- windgevoeligheid (luw, beschut, winderig)
- lichtinval (schaduw, halfschaduw, volle zon)

- Zorg voor gelaagdheid en duurzaamheid
(boom-, struik-, kruidlaag).

- Hou rekening met de concurrentiekracht
van de planten. De combinatie van groeikracht,
groeiritme en uiterlijke vorm of silouet (habitus)
bepaalt of een soort zich kan handhaven of niet.

- Vraag advies aan uw boomhandelaar.

Komen niet in aanmerking als inlandseKomen niet in aanmerking als inlandseKomen niet in aanmerking als inlandseKomen niet in aanmerking als inlandseKomen niet in aanmerking als inlandse
hoogstammige loof- of fruitbomen:hoogstammige loof- of fruitbomen:hoogstammige loof- of fruitbomen:hoogstammige loof- of fruitbomen:hoogstammige loof- of fruitbomen:

-  leilindes
-  geschoren vormen van beuk, haagbeuk, enz.
-  laag- of halfstam fruitbomen
-  heestersVe
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- Maak het plantgat groot genoeg in verhouding
tot de kluit of het wortelgestel. Vuistregel: 2x de door-
snede van pot, kluit of wortelgestel.

- Leg bij het uitgraven de humusrijke bovengrond
(+ 30 cm diepte) apart naast het plantgat.

- Graaf de ondergrond uit en leg het aan de an-
dere zijde van de put.

- Meng de grond met een mestlaag of goede teel-
aarde.

- Spit de bodem van de put los.

Tips bij het aankopen
van plantgoed

Tips bij het planten

- Stort de uitgegraven ondergrond terug en
druk die met de voet laag voor laag licht aan.

- Zet de bomen even diep als ze in de kwe-
kerij stonden.

- Plaats eventueel een beluchtingsdrain of
gietdrain rondom kluit of wortelgestel.

- Stort na het plaatsen van de bomen ook
de humusrijke bovengrond terug en trap het licht
aan met de voet.

- Plant u bomen met kluit, wees dan zeer
voorzichtig bij het losknopen en terugplooien van
de jute zak, zodat u de kluit niet beschadigt.

- Plaats de boompaal en bevestig hem aan
de boom.

- Maak rondom de boom een dijkje met de
overtollige grond en begiet dan de pas geplante
boom overvloedig met water.

- Het plantgoed moet vrij zijn van parasitaire,
chemische, klimatologische en mechanische be-
schadigingen als gevolg van het rooien.

- Het plantgoed moet een beworteling hebben
met voldoende haarwortels.

- Plantgoed voorzien van een kluit moet stevig
en rond zijn en voorzien van draadkorf of kluitdoek
uit verteerbaar materiaal, bv. jute.

- De stam moet recht zijn en er mogen geen
knikken in voorkomen.

- De kroon moet evenwichtig en regelmatig ge-
vormd zijn.

- Eventuele snoeiwonden moeten overgroeid
zijn of afgedekt met een wondafdekmiddel.

- De boom moet een doorgaande, voldoende
vertakte harttak hebben. Opletten voor een dubbele
top.

- Controleer of de gevraagde stamomtrek (bv.
14/16) ook geleverd wordt.

- Bescherm de planten en vooral blote wortels
tijdens transport tegen uitdroging en vorst.

Plantgat aanpassen aan wortelkluit

Plantgat maken

Grond onderaan
plantkuil loswerken

Volume plantkuil
= + 2x volume

kluit/wortelgestel

bindsel

Het steunen van planten
met naakte wortels

langs westkant

De grond licht
aandrukken en

overvloedig begieten

ondergrond bovengrond

Mestlaag of goede
teelaarde met grond
vermengen


