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 Bron: Handboek-Bomen-Junior van het Norminstituut Bomen;  

Gemeente Gennep is lid van het Norminstituut.  

  

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips bij het planten van bomen en struiken:  

 

1. Zorgvuldige keuze van een boom voorkomt overlast in de 

toekomst. Kijk naar het formaat van de boom als die volwassen is. 

Kies voor een boom die oud kan worden in de tuin, zonder te veel 

ingrepen of een boom die goed kan worden gesnoeid.  

2. Bomen houden niet van verharding op hun wortels dus zet ze in 

een plantvak met voldoende afstand tot de gevel en het terras. Als 

u verharding weghaalt om een boom te kunnen planten, kan het 

nodig zijn om de grond geschikt te maken voor een boom.  

3. Bij grote bomen is het verstandig om met de buren te overleggen, 

en ruimschoots (min. 2 m.) bij de erfgrens vandaan te blijven. 

4. De ideale plantperiode is de winter (zolang het niet vriest), tussen 

medio november en eind februari. Lukt het u niet om zelf de boom 

te planten, vraag hulp aan iemand uit de buurt. 

5. Sommige, vooral grote bomen, worden geleverd als ‘naaktwortelig 

plantsoen’, dit betekent dat u de boom zo snel mogelijk moet 

planten nadat u hem heeft opgehaald, zodat de wortels niet 

uitdrogen.  

6. Zorg voor een ruim plantgat, maar plant de boom niet te diep, de 

wortelhals moet ongeveer gelijk komen met het maaiveld.  

7. Als je boom een boompaal nodig heeft, sla je eerst de paal in het 

plantgat, dan pas wordt de boom geplant.  

 

 

Foto’s van het planten of van het resultaat zijn welkom op: 

groenergennep@gennep.nl  

 

Meer info:  

www.gennep.nl/meer-bomen-gennep  

www.steenbreek.nl/tuintips/  

www.boomfeestdag.nl/  

www.norminstituutbomen.nl/  
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