Informatieblad

Hoe verzorg ik jonge boompjes?

Als je zelf een jong boompje in je tuin geplant hebt geplant, wil je natuurlijk dat dit
boompje goed gaat groeien. Dit vraagt vaak enige verzorging. Hieronder leggen we uit
wat je het best kan doen.

De bodem vrij houden
Het is belangrijk dat de wortels van de boom voldoende lucht en water kunnen krijgen. Houd daarom een
rondje rondom de boomstam vrij van tuintegels of al te dichte en verstikkende begroeiing. Gras is geen
probleem.

Water geven
Zeker in de eerste jaren, als de wortels nog vrij klein zijn en nog weinig diepte hebben, is het goed om
regelmatig water te geven. Ook in de winter, als het een tijdje achtereen niet geregend heeft.
Alleen: doe dit niet iedere dag. Dan wordt de boom ‘lui’, en zullen de wortels bijna niet groeien.

Mest
Je kunt op internet checken of jouw boom arme of rijke grond nodig heeft. Als je boom het liefst op ‘rijke
grond’ groeit, is het slim om ieder jaar wat mest te geven. Dat kan zelfgemaakte compost van tuin- of
groenten-afval zijn, of een zakje compost uit een tuincentrum.
Er zijn ook soorten (zoals berk) die geen mest nodig hebben.
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Ondersteuning en bescherming
Om de boom tegen vraat te beschermen (bijvoorbeeld van konijnen) of verstoring (door katten, honden,
mensen) kan je de stam beschermen met wat gaas. Met een stokje langs de stam ter ondersteuning
tegen storm en vertrapping. Let op: bind dit stokje niet té vast aan de stam. De stam wordt langzaam
dikker en moet niet worden afgeknepen.

Snoeien
•

•
•
•
•

Snoeien doet groeien en bloeien, zegt men wel. En soms wil je (afhankelijk van de plek en de
omstandigheden) ook gewoon zorgen dat een boom niet al te groot wordt. Maak er daarom een
gewoonte van om de boom ieder jaar wat bij te snoeien.
Snoei alle dode takken weg.
Snoei daarnaast hooguit een kwart van alle blad dragende takken. Dat kan, afhankelijk van hoe de
boom eruitziet, direct vanaf de stam of bij (één van) de zijtakken.
Let op takken die elkaar in de weg zitten. Daarvan kun je vaak het beste één van de twee wegsnoeien,
zodat de ander mooi de ruimte heeft. Je kunt dat doen vanaf de basis, waar de tak de stam raakt.
Snoei takken die van buiten naar binnen groeien weg, behalve als je dat juist mooi of passend bij je
boom vindt.

Belangrijk is dat je de bomen in de goede periode van het jaar snoeit.
•

Bijna alle bomen kun je het best snoeien als de sapstroom stilligt, in de periode november tot maart,
behalve als het vriest.
• De belangrijkste uitzonderingen op deze regel zijn de zogenaamde ABC-bomen: Acer (esdoorn), Betula
(berk) en Carpinus (haagbeuk). En de walnoot en kastanje. Deze soorten mogen in de winter niet
gesnoeid worden, omdat ze dan gaan ‘bloeden’. Je kunt ze daarom juist het beste in de zomer snoeien
(vanaf eind juli tot in september).
• Snoei fruitbomen nooit op dagen dat het regent.
• Wacht wel eerst tot de boom op krachten is, dus op zijn vroegst vanaf het tweede jaar nadat de boom
geplant is.
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