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Een boomgroep is een groepje van bomen, met minstens drie bomen die 

samen een groep vormen. Boomgroepen werden oorspronkelijk 

aangeplant in weilanden om vee beschutting te bieden tijdens barre 

weersomstandigheden: van ijzige kou tot extreme hitte. Daarnaast 

werden de bomen simpelweg aangeplant om een aantrekkelijk 

landschap te creeren. Dit laatste is vooral van toepassing op 

landgoederen.  

De boomgroep heeft per boom 10 bij 10 meter nodig. De bomen nemen als ze eenmaal 

volwassen zijn namelijk flink wat ruimte in beslag. De kruin van een volgroeide boom kan, 

afhankelijk van de soort, een omtrek van 10-20 meter hebben. De boomgroep biedt een 

mooie afwisseling in uw landschap en biedt schaduw en beschutting voor het vee. Een 

boomgroep is daarnaast ook een belangrijk biotoop voor allerlei verschillende diersoorten. 

De zijn van belang als broedplaats voor vogels als holenduif, ekster en grauwe 

vliegenvanger. Andere vogels gebruiken deze bomen als uitkijkplaats. Voor vleermuizen 

zorgen ze voor oriëntatie in het landschap. Ook de citroenvlinder, oranjetipje en 

andere vlinders gebruiken boomgroepen om de weg te vinden. De zuidwest- tot westkant 

van de stam van een boom huist vaak verschillende mossen en korstmossen. De boomgroep 

vergroot dus ook de biodiversiteit in het landschap.  



Documentnaam 

 

 
 
 

2 

 

 

Boomsoorten 
In dit pakket zitten 10 boompjes per pakket van de onderstaande drie soorten : 

 

Boomsoorten Grondsoort (minder 

geschikt) 

Hoogte Bloeitijd 

Zomereik Zand   Klei   Veen 35-40 m April-Mei 

Winterlinde Zand   Klei   Veen 30 m Juni-Juli 

Veldesdoorn Zand   Veen 15 m Mei-Juni 

 

Aanplant en beheer 
Plant de boompjes tussen half november en half maart. Lukt dit niet? Kuil de boompjes dan 

op: instructies voor opkuilen vind je hier. Bewerk de grond voordat je gaat planten, bijv. 

door de grond te spitten. Plant niet te diep: plant de boom zo dat de bovenste wortels nét 

bedekt worden met aarde. Vaak zie je nog tot waar de boom in de grond zat op de 

kwekerij. 

 

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. Doe dit echter niet iedere dag. Dan wordt de boom ‘lui’, en zullen de 

wortels bijna niet groeien. 

 

Om de bomen tegen vraat te beschermen (bijvoorbeeld van konijnen) of verstoring (door 

katten, honden, mensen) kan je de stam de eerste jaren 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 

 
Jonge bomen de eerste vijf jaar (vorm)snoeien, oudere bomen gemiddeld eens per 10 jaar. 

Tussentijds dood hout verwijderen indien nodig.  
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