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Informatieblad 

Hoe kan ik boompjes en 

struiken stekken?  
   

 
 
 
 
Als je meer bomen of struiken in je tuin wilt, kun je natuurlijk naar een tuincentrum of 
kwekerij gaan. Maar je kunt de boompjes en struiken vaak ook zelf vermeerderen. 
Daar zijn verschillende manieren voor. Hieronder leggen we de drie meest eenvoudige 
manieren aan je voor. Het is leuk om te doen en ook nog eens gratis! 
 
 

Drie manieren om boompje en struiken te vermeerderen: 

1. Takken stekken 

2. Wortels scheuren 

3. Zaailingen verplaatsen  

 
1. Takken stekken 

 

Lang niet alle bomen en struiken laten zich stekken, maar bij sommige soorten gaat het vrij 
eenvoudig. Dit geldt bijvoorbeeld voor de kornoelje, wilg, populier, jasmijn, vlinderstruik en 
voor liguster. 
 
• Knip een vingerdikke, stevige maar jonge tak af van de boom of struik die je wil stekken (bij 

soorten als liguster en kornoelje mag het ook iets dunner zijn). 
• Knip de tak aan de onderkant net onder een knop af (zodat de wortels dan vanuit die knop 

kunnen gaan groeien). 
• Knip de tak zo’n 25 centimeter hoger, net boven een andere knop, op maat. 
• Zet de stek een paar dagen in een pot met water, tot deze wat wortels krijgt. 
• Plant het takje daarna voor iets meer dan de helft (voorzichtig) in de grond. 
• En … geef regelmatig water, zodat de stek niet uitdroogt. 
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2. Wortels scheuren 
 

Andere soorten, zoals de vlier, de vlinderstruik en de framboos kun je ook vermeerderen door 
de wortel te scheuren. 
 
• Graaf de pol uit zonder de wortels te beschadigen, of  steek met een schep de pol in tweeën 

en graaf één van de twee delen uit.  
• Verdeel het uitgegraven stuk in verschillende nieuwe ‘planten’, met elk voldoende wortels 

en één of enkele scheuten boven de grond. Zorg ervoor dat de scheuten boven de grond 
ongeveer even groot zijn als de wortels onder de grond. 

• Plant de scheuten voorzichtig op de plek waar je wil dat ze verder wortel schieten. 
• Geef regelmatig water.     
 

3. Zaailingen verplaatsen 
 
Een derde eenvoudige methode om boompjes te vermeerderen, wordt ons aangedragen door 
de bomen zelf. Bij heel veel boomsoorten zien we, in de loop der tijd, jonge boompjes 
(zaailingen) onder of vlak bij de ‘moederboom’ verschijnen. 
Veel van deze zaailingen zullen niet lang overleven. Ze verkommeren in de schaduw of worden 
eenvoudig weggeschoffeld, afgemaaid of door dieren opgegeten. Maar ze kunnnen ook worden 
uitgegraven en verplaatst naar een plek waar je ze graag wil hebben.  
 
• Graaf de zaailingen voorzichtig uit. Let er vooral op dat je zoveel mogelijk wortel 

onbeschadigd meekrijgt.  Let op! Soms steekt de wortel recht naar beneden, maar bij diverse 
soorten loopt de wortel ook min of meer horizontaal, vlak onder het maaiveld, van 
moederboom naar zaailing. Graaf voorzichtig, liefst met je handen, tot je weet hoe de wortel 
loopt. 

• Plant de zaailing voorzichtig in de grond, met voldoende ruimte én diepte voor de wortel. 
• Geef regelmatig water.  

 

Wat is de beste periode om te stekken? 
 

Zowel het stekken als het scheuren en verplaatsen kun je het best in de 

maand november doen.  

Dan is de sapstroom net tot rust gekomen en heeft de nieuwe aanplant 

de hele winter tijd om goed, stevig te wortelen, voordat in het voorjaar 

de sapstroom weer op gang komt.  

 

Wij wensen je veel plezier en succes! 


