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1. Inleiding
In deze handleiding kunt u lezen hoe je een boom moet planten. U
kunt hier ook lezen hoe u de beukenhaag moet planten. Veel
succes!
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2. Instructie boom planten
Wanneer kan ik een boom planten?
Een boom planten in de tuin. Het lijkt eenvoudig, maar er komt toch
nog wat bij kijken. Zelfs een boom van een kerel kan daardoor soms
door de bomen het bos niet meer zien. Hier daarom een korte
handleiding als ondersteuning bij het planten van een boom.
Wanneer?
Het beste tijdstip om een boom te planten is in het najaar. De
bomen zijn dan in rust en hierdoor stoor je het natuurlijke proces
niet. Ook in het voorjaar kunnen bomen geplant worden, maar het
nadeel daarvan is dat je direct na het planten het risico loopt op
warm en droog weer. In de zomer planten kan alleen met bomen die
op jonge leeftijd in een pot zijn gezet en daarin blijven groeien totdat
ze geplant worden.
Waarin?
De meeste tuinen hebben een goede grond om een boom in te
planten omdat iedere tuin vaak wel een natuurlijke cyclus heeft.
Toch raden wij om een bodem verbeterende potgrond mee in het
plantgat te mengen.
Graven
Vervolgens is het een kwestie van graven. Het plantgat moet ruim
zijn zodat de wortels niet knikken of draaien als je ze in het plantgat
plaatst. Graaf niet te diep want dan loop je de kans dat het boomgat
tot op het grondwater komt. Het gat loopt dan vol met water en
daardoor verrotten de wortel. Graaf het gat minimaal 20 centimeter
groter dan de breedte van de wortelkluit.
Het echte werk
De boom planten! Als je een jonge boom plant, moet er ter
ondersteuning en bescherming een boompaal naast de boom
geplaatst worden. Dus:
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1. Plaats de boompaal ongeveer 20 centimeter in de vaste grond.
2. Een boom moet altijd van de boompaal afwaaien. Waait de
boom te vaak tegen de boompaal, dan ontstaan er wonden die
ziektes kunnen veroorzaken. Vul de bodem van het plantgat
met ongeveer 20 centimeter losse grond
3. Plaats de boom in het plantgat op zo'n manier dat de
bovenkant van de kluit gelijk is of hoger dan het maaiveld.
Plant niet te diep want dan gaat de boom dood.
4. Vul het plantgat op tot halverwege de hoogte van de
wortelkluit en druk de grond aan.
5. Licht de boom dan iets op en druk de grond opnieuw aan.
6. Plaats een tweede boompaal naast de boom.
7. Bind de boom vast met boomband en boompalen.
8. Geeft de boom vervolgens water. Er zitten meestal nog wat
open plekken in het boomgat en door het water geven, sluit de
grond om de wortels.
9. Vul dan het gat weer aan met grond. Als na een aantal jaren de
boom stevig genoeg lijkt, kunnen de boompalen nog steeds
blijven staan. Dit kan geen kwaad.
Aandacht en...liefde Het is nu aan de boom zelf om te groeien.
Maar daar is wel het nodige onderhoud van de eigenaar voor
nodig. Zo moeten de beschadigde takken uit de boom gesnoeid
worden. En zoals niemand kan ook een boom niet zonder een
beetje liefde.
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3. instructie beukenhaag planten
Hoeveel beukenhaag moet ik op 1 meter planten?
Als u een enkele rij poot plant u er 5 a 6 op een meter. Als u
een dubbele rij poot dan plant u er 7 op een meter. Een
dubbele rij zit eerder dicht dan een enkele rij

1. Beukenhaag op een enkele rij

2. Beukenhaag op een dubbele rij
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Hoe moet ik Beukenhaag planten?
Het eerste waar u voor moet zorgen is dat de bodem een goede
structuur heeft. Dat betekent dat er geen stenen of grote, harde
voorwerpen in mogen zitten. Het beste is om er aanplantgrond
bij te doen. Maar ook de grond een beetje mengen met zand
kan al goed helpen. Graaf een brede gleuf voor de beukenhaag,
afhankelijk van de breedte van de wortels. Ze moeten er ruim
in staan. de diepte van de gleuf ongeveer 30 centimeter en de
breedte van de gleuf ongeveer 40cm. Nu kunt u de
beukenhaag planten. Meng de aanplantgrond of het zand met
de grond die u er net heeft uigeschept. Bij een enkele rij plant
u de haag 20 centimeter uit elkaar. Bij een dubbele rij plant u
ze 15 cm uit elkaar.
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4. Veelgestelde vragen
1. Welke betaalmiddel en kunt u gebruiken bij Van
I Jmeren?
Bij Boomkwekerij van IJmeren kunt u online betalen met iDeal of
vooraf per overboeking, maar u kunt ook betalen bij aflevering per
PIN of contant.

2. Staan al le bomen en pl anten op voorraad?
Nee, er staat heel veel op voorraad maar niet alles wat er op de
webshop staat. Als u de bomen of planten direct wilt afhalen kunt u
het beste even contact opnemen met Van IJmeren om er zeker van
te zijn dat de boom of plant op voorraad staat. Bestellingen via de
website worden zo snel mogelijk verwerkt.

3. Wat zijn de bezorgtarieven?
Uw bezorgtarief wordt automatisch berekend op basis van postcode
en gespecificeerd in het overzicht (stap 4) van uw winkelwagen. De
totaalprijs is dus inclusief de bezorgkosten. Klik hier voor de
bezorgtarieven.

4. K an Van I Jmeren de bomen planten?
Ja, Van IJmeren kan bij bezorging ook bomen aanplanten. De kosten
hiervan zijn € 35,00 per boom, tot en met de maat 18-20 cm
stamomtrek. Afhankelijk van de situatie.

5. Wat betekent bijvoorbeel d de maat 14-16 cm
stamomtrek of 175-200 cm stamhoogte?
De maat 14-16cm stamomtrek betekent dat de stam een omtrek
heeft van 14 tot 16 centimeter. De stamomtrek wordt gemeten op 1
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meter hoogte vanaf het maaiveld. De stamomtrek begint bij de maat
6-8 cm. Onder die maat rekenen we met de hoogte dus bijvoorbeeld
175-200 cm stamhoogte. Dat betekent dus dat het een dunnere en
kleinere boom dan 6-8 cm stamomtrek is. Bij een dakbomen en
leibomen staat bijvoorbeeld 230cm stam. Dat betekent dat het dak
of het rek op die hoogte begint.

6. K unt u bij Boomk wekerij van I Jmeren de bomen ook
bekijken?
Jazeker kan dan, u kunt ons bezoeken op zaterdagmiddag vanaf
13:00. Vraag voor de zekerheid of u boom of plant ook op voorrraad
staat om te bekijken! Klik hier voor de adresgegevens.

7. Waneer is de beste ti jd om een boom te planten?
Bomen met kluit of blote wortel kunt u bestellen vanaf oktober tot
en met apri. De beste tijd om die bomen te planten is rond
november maar het kan tussen oktober en april afhankelijk van de
weersomstandigheden. Bomen met een pot kunt u het hele jaar
doorplanten.

8. Wat is het verschil tussen een bl ote wortel, klui t of
met pot / container?
Een blote wortel
Een blote wortel wordt gerooid wanneer u het besteld heeft. Bij een
blote wortel worden de wortels afgesneden en bij het planten van de
boom moet de boom dus opnieuw wortels schieten en aanslaan. het
heeft dus meer zorg nodig dan een kluit of pot. Het advies bij een
blote wortel is dan ook om er een zak potgrond er bij te bestellen.
de blote wortel word geleverd tot en met de maat 14-16 cm
stamomtrek.

Voordeel: het is goedkoper dan een kluit of pot / container
Nadeel: Het heeft meer zorg nodig dan een kluit of pot / container
vanijmeren.nl
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Een kluit
Een kluit is al een stuk veiliger dan een blote wortel. bij een kluit
worden de wortel ook afgesneden maar blijft een eer kluit over met
veel voedingstoffen er in. Bij het planten van een kluit moet de
boom dus ook weer opnieuw aanslaan. vanaf de maat 16-18 cm
stamomtrek moet er een kluit aan omdat de boom dan niet meer op
zichzelf als blote wortel kan aanslaan.

Voordeel: Meer zekerheid met aanslaan dan blote wortel
Nadeel: Het is zwaarder dan blote wortel en pot / container
Een pot / container
Bomen in een pot/ container is de veiligste manier om een boom te
kopen en te planten. Als u de bomen bijvoorbeeld koopt in de
zomerperiode dan ziet u dat de boom leeft. De wortels van de boom
hoeven niet worden afgesneden en met het planten haalt u de pot
van de boom en de boom groeit gewoon verder zonder dat de boom
opnieuw hoeft aan te slaan. het geeft dus heel veel zekerheid met
de aankoop van de boom en je hebt geen verdere zorg nodig

Voordelen: De pot is lichter dan een kluit en het geeft heel veel
zekerheid.

9. Zijn de pri jzen inclusief BTW of ex clusief BTW?
De prijzen van de bomen en planten zijn inclusief 6% BTW. Prijzen
van bijvoorbeeld de accessoires zijn 21%.

10. Groeit een bol vorm, dak vorm, lei vorm nog verder
omhoog?
Nee, een bolboom van bijvorbeeld 180cm stamhoogte blijft 180cm
stamhoogte. De bol zelf of kroon die groeit wel maar die moet u elk
jaar terugsnoeien. Bij een leiboom van 200cm stamhoogte blijft het
vanijmeren.nl
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rek ook gewoon op 200cm stamhoogte en bij een dakboom blijft het
dak ook gewoon op 230cm stamhoogte.

13. Wat is de l everti jd op grasmatten?
Grasmatten moet u voor donderdag hebben besteld omdat ze vers
worden gesneden. Vanaf vrijdag kunt u ze ophalen en binnen 24 uur
moeten de grasmatten worden gelegd.

Andere vragen kunt gerust stellen aan Van IJmeren via mail
info@vanijmeren.nl of bel naar 0488482266
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5. Contact
Wij wensen u veel plezier met uw aankoop!
Met vriendelijke groet,

Boomk wekerij Van I Jmeren
Tel: 0488482266 / Fax: 0488483699
Tielsestraat 83 A 4043 JR Opheusden
info@vanijmeren.nl
www.vanijmeren.nl
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