Plantgids voor bomen, struiken,
houtkanten, bosgoed en hagen.
WAT WIL JE PLANTEN ?
Hagen :
Volgende planten uit ons assortiment zijn geschikt als haagplant :
- Wilde liguster blijft groen in de winter. Een goede groeier die zich na snoeien
snel herpakt. Uitgroeiende struiken geven sterk geurende bloesems. Bestaat in
verschillende kweekvariëteiten, wij bieden enkel de wilde variant Ligustrum
vulgare aan waarop de Ligusterpijlstaart, een nachtvlinder, op afkomt.
- Meidoorn vormt een stekelige haag, zeer geschikt als broedplaats voor allerlei
vogels. Indien er boomgaarden in de onmiddellijke buurt zijn kan de eigenaar
wettelijk eisen dat u de haag niet tot bloei laat komen. Meidoorn wordt nog
steeds beschouwd als een potentiële besmettingsbron voor perevuur.
- ( Rode ) Beuk en Haagbeuk. Twee verschillende soorten die een dichte haag
vormen. Rode beuk is gewoon een populaire kweekvariëteit van beuk met rode
bladeren. Haagbeuk staat bekend als voedselplant voor meikevers.
- Taxus is een altijd groene naaldboom. Groeit best op luchtige vochthoudende
grond. Geschikt voor dichte zware hagen. Is giftig, opgelet voor grazende dieren.
Trage groeier als hij nog jong is, in deze fase is het belangrijk dat u de bodem
gras- en onkruidvrij houdt.
Wil men een gemengde of ' natuurlijke ' uitziende haag of houtkant dan kan men
de hierboven vernoemde planten combineren met Spaanse aak, Hazelaar,
Kardinaalsmuts, Rode kornoelje, Wilde appel, Gelderse roos, vlier, Egelantier,
Hondsroos en Sleedoorn. Deze planten snoeit men best wel in rusttoestand.
Plantafstand voor hagen 3 à 4 planten per meter.
Houtkanten :
Een houtkant wordt pas mooi bij een gemengde aanplant. De bomen moeten
kappen en terugzetten goed kunnen verdragen. Zomereik, Es, Zwarte els, Ruwe
berk, Haagbeuk, Spaanse aak en Ratelpopulier zijn heel geschikt. Met hier en
daar een fel bloeiende struik tussen de bomen kan een heel natuurlijk aandoend
geheel ontstaan. Geschikt hiervoor zijn Eenstijlige Meidoorn, Sleedoorn,
Vogelkers, Hondsroos, Gewone vlier en Gelderse roos. Bloeiende en bessendragende struiken steeds aan de buitenkant zetten bij voorkeur de zonzijde. Fors
groeiende bomen of struiken in het midden. Plantafstand 1 m van elkaar.
Bosplantsoen :
Wie een bos(je) wil aanplanten dient rekening te houden met de
plantverordeningen. Bel daarom best even naar de groendienst van uw
gemeente. Hou er rekening mee dat sommige bomen 1 m per jaar groeien en na
15 jaar reeds veel schaduw kunnen geven. Zorg ook voor onderbegroeiing onder

de vorm van struiken. De geleverde planten zijn ongeveer 60 tot 80 cm groot.
Plant de bomen ( afstand 1 m )dicht bijeen en dun later uit.
Grote bomen in de tuin.
Zomereik, Es, Tamme kastanje,Kleinbladige linde, Zoete kers, en Beuk kunnen
uitgroeien tot bomen met een grote kruin die heel de tuin kan overschaduwen.
Ze geven ook veel bladval wat niet steeds geapprecieerd wordt door bv de
buurman. Door de kruin regelmatig te snoeien kan u de boom echter op
gewenste grootte houden. Rechte essentakken zijn uitstekende bezem- en
schopstelen.
Brandhout.
Wie een houtkachel heeft of een open haard zal graag een snelgroeiende boom
zien. De hele wilgenfamilie komt hiervoor in aanmerking, Schietwilg, Witte abeel,
Ratelpopulier als knotbomen, Boswilg als struik. Het is echter zeer licht hout dat
zeer snel opbrandt. Het brandhout bij uitstek wordt geleverd door de Zwarte els
tevens ook een goede groeier met iets zwaarder hout dat langer brandt. Als de
stam dik genoeg is, zaagt u hem af aan de basis. Uit de stronk schieten bij
voldoende licht nieuwe scheuten waarvan u er 2 tot 4 laat doorgroeien.
Vruchten
Bessendragende struiken trekken veel vogels aan. Aanraders zijn Lijsterbes,
Gewone Vlier, Vuilboom, Kardinaalsmuts, Vogelkers en Krentenboom.
Wie zelf wil mee eten :
- Gewone vlier : sap steeds koken, anders kans op diarree. Geschikt voor
wijnen, fruitsappen, vliersiroop.
- Sleedoorn : wrange smaak, niet echt eetbaar. Geschikt om op jenever te
zetten.
- Wilde appel : hard en wrang van smaak.
- Krentenboom : bessen kunnen rauw gegeten worden of verwerkt in gelei en
fruitsappen.
- Hazelaar : mooie struik voor langs de rand van een grote tuin of weide. Ook
Eekhoorns en de Grote bonte specht zijn verzot op hazelnoten.
- Okkernoot : de klassieke noot, om het boompje zo snel mogelijk te laten
groeien de grond rond de wortels vrijhouden van planten en compost geven met
kalk. Tijdens de rustperiode de onderste zijtakken telkens afknippen zodat de
hoofdstam snel kan doorgroeien. Eens groot hoeft hij niet gesnoeid te worden.
- Tamme kastanje : lekkere noten, net als de okkernoot wordt het wel een grote
boom.

Hoe en wanneer planten
Planten kan best in de periode half november - einde maart. De grond mag niet
dieper bevroren zijn dan 3 cm. Voor bosgoed moet de kuil niet zo groot en diep
zijn, de wortels moeten wel nog enige ruimte hebben. Maak de grond in de kuil
wat los en giet er wat water in bij droogte. Steek het boompje tot enkele cm
boven de wortelzone in de grond en druk de ingegooide aarde voorzichtig aan
met de voet. Enige compost toevoegen, vooral in zandgrond, kan nooit kwaad.
Giet het eerste jaar regelmatig bij droogte.

Indien er konijnen in de buurt rondhuppelen moet u de eerste jaren de bomen
beschermen met een netje of een afweermiddel dat u in de handel kan kopen.
Konijnen worden aangetrokken door de omwoelde plaatsen rond de boompjes.
Vooral als er sneeuw ligt knagen ze aan de schors op of bijten ze de boompjes
af.
Vooral bij de aanplant van Eiken moet u de nodige zorg besteden. Ze zijn sterk
droogtegevoelig met hoge sterfte voor gevolg.
Wortels noch takken moeten gesnoeid worden bij aanplanten van jong bosgoed.
Zorg bij het vervoer van de bomen dat de wortels winddicht afgedekt zijn. Wind
droogt de wortels snel uit.
Indien u de bestelling niet meteen kunt uitplanten, kuil dan het plantgoed in.
Graaf een grote kuil en stop de hele bundel half onder de aarde. De boompjes
kunnen zo desnoods de hele winter doorstaan.
Hoewel elke boomsoort zijn eigen voorkeur heeft voor een grondsoort en
vochtigheid ( raadpleeg onderstaande tabel ) zullen alle inlandse soorten groeien
om op het even welke grondsoort. Groeisnelheid en ziektegevoeligheid zullen wel
variëren naargelang de grondsoort.
Op vochtige en drassige gronden vinden we Zwarte els, Es en allerhande soorten
wilg. Op voedselarme, natte en zure bodems hoort ook de Zachte berk thuis.
Ruwe berk, Grove den, Ratelpopulier en Witte abeel groeien reeds goed op droge
niet al te rijke zandgrond. Ook Zomereik vinden we hier, maar die groeit op
zowat alle gronden. In een bosbestand groeien in de schaduw van deze bomen
Vuilboom, Lijsterbes, Hazelaar en Hulst. Ook Tamme kastanje gedijt hier goed.
Is de bodem wat lemig en dus rijker aan mineralen dan kunnen we uitkijken naar
Eenstijlige meidoorn, Zoete kers, Es en esdoorn. Sleedoorn, Gelderse roos,
Vogelkers, Honds- en andere rozen zijn ook hier te vinden. Beuk treffen we aan
op de wat rijpere bosgronden, luchtig en niet te arm. Haagbeuk groeit op rijkere
bodems, zowel droge als natte.
Omdat de bodem in onze tuinen meestal voedselrijk is geeft de aanplanting van
bomen en struiken weinig problemen, zeker niet als uw keuze gaat naar planten
van de rijkere bodems. Toch is het altijd geraadzaam rekening te houden met de
algemene gesteldheid van de bodem in uw tuin en de omgeving.

PLANTVERORDENINGEN
- Hagen : op 0,5 m van de eigendomsgrens, tenzij de haag of struiken
gemeenschappelijk zijn.
- Hoogstammige bomen : minstens op 2 m van de buurman.
- Bosplantsoen in landbouwzones : op 6 m van de scheiding.
- Voor bebossing van percelen gelegen in landbouwzones, natuurgebieden of
reservaten is er een vergunning vereist van de gemeente.

BEBOSSINGSTOELAGE

Wie een bos van minimum 0,5 ha wil aanleggen kan hiervoor een toelage ( tot
25000 €/ha ! ) aanvragen ( formulier moet minimum 3 maand voor de aanvang
van de werken binnen zijn ) bij AMINAL, dienst Bos en Groen, Woudmeester ,
Gebroeders Van Eyckstraat 4 - 6, 9000 Gent tel. 09/265.45.80. U kan hier ook
een uitgebreide brochure aanvragen.
Bij bebossing van landbouwgrond dient men eerst een toelating te vragen aan
het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente.

Betoelaging voor erfbeplanting
Landbouwers die hun erf beplanten kunnen een toelage van 75 % ( excl. BTW )
met een maximum van 2500 € krijgen van de Provinciale Landbouwkamer voor
Oost-Vlaanderen. Vrijwel gans ons aanbod van plantgoed komt hiervoor in
aanmerking. Het reglement kan u aanvragen op de Dienst Land- en Tuinbouw,
Seminariestraat 2, 2de verdieping, 9000 Gent. Tel. 09/267.86.75-76.

