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B O M E N  P L A N T E N  M E TB O M E N  P L A N T E N  M E T
B L O T E  W O R T E LB L O T E  W O R T E L

1

Plantgat opvullenPlantgat opvullen
Vul het plantgat op met de aarde die er rond ligt.Vul het plantgat op met de aarde die er rond ligt.

Je kan dit doen met je voeten of met de hulp vanJe kan dit doen met je voeten of met de hulp van

een spade. Maak de aarde, indien mogelijk wat loseen spade. Maak de aarde, indien mogelijk wat los

en zorg dat ze goed verdeeld tussen de wortelsen zorg dat ze goed verdeeld tussen de wortels

valt.valt.  

2

Diepte: tot net aan de wortels in de grond.
Deze mogen niet meer zichtbaar zijn.
LET OP: de boom wordt best ook niet te diep
in de grond gestoken, dat kan de stam
aantasten of doen verstikken.

Plantgat groot genoeg?Plantgat groot genoeg?
Steek de wortels in het plantgat, deze mogenSteek de wortels in het plantgat, deze mogen

niet gedraaid liggen of naar omhoog wijzen.niet gedraaid liggen of naar omhoog wijzen.

Graaf een dieper of breder gat als dat nodigGraaf een dieper of breder gat als dat nodig

is. Anders zou de boom heel onstabielis. Anders zou de boom heel onstabiel

kunnen opgroeien.kunnen opgroeien.

Aarde goed aandrukken!Aarde goed aandrukken!
Het is belangrijk om de aarde rond de pasHet is belangrijk om de aarde rond de pas

geplante boom stevig aan te drukken. Daardoorgeplante boom stevig aan te drukken. Daardoor

is de kans kleiner dat ze later nog inzaktis de kans kleiner dat ze later nog inzakt

waardoor wortels alsnog bloot komen liggen. Doewaardoor wortels alsnog bloot komen liggen. Doe

dit best met de tenen naar de stam toe gericht,dit best met de tenen naar de stam toe gericht,

om de wortels onder de aarde te beschermen.om de wortels onder de aarde te beschermen.  


