
Van een volwassen boom kunnen wel honderden verschillenden dieren 
profiteren. Wilde bijen komen af op de bloesem. Kevers en wantsen gebruiken de 
bladeren als voedsel en verschuilen zich onder de bast. Vogels vinden er nest- en 
foerageermogelijkheden. Genoeg reden dus om een mooie boom in de tuin te 
planten.

SOLITAIR OF IN EEN RIJ
Bomen kunnen op verschillende manieren geplant worden in het landschap. Een 
solitaire boom kan een echte blikvanger zijn als deze alleen in een veld staat. 
Bomenrijen langs wegen en perceelgrenzen accentueren de lijnen in het landschap. 
Terwijl bomen in een houtwal of bosje zorgen juist voor een mooie afwisseling tussen 
struiken en bomen. 

RUIME PLANTAFSTAND
Wil je een bomenrij aanplanten. Zorg dan dat ze minimaal 10 meter uit elkaar staan 
zodat de kroon in de toekomst tot volle groei kan komen. Voor een boom in de tuin 
kun je ook met minder ruimte toe. Daarvoor heb je op de grond een vrije ruimte 
nodig van 1,5 meter doorsnee voor het losmaken van de grond, het graven een 
plantgat en het plaatsen van een boompaal. Houd ruim 8 meter afstand van de gevel 
of andere volwassen bomen en houd voldoende afstand tot de erfafscheiding

BEHEER
De eerste 5 jaar houd je de boomspiegel (de grond rondom de stam) onkruidvrij. 
Dit kan door schoffelen of door het bedekken van de boomspiegel met maaisel of 
houtsnippers. 
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KNOTWILGEN
Knotwilgen herinneren aan een 
oud gebruik en bieden ondertussen 
ruimte aan allerlei vogels. In de dichte 
takstructuur van knotwilgen broeden 
mezen. Vleermuizen gebruiken 
knotwilgen als slaapplaats. Als de ‘stoof’ 
(verdikking bovenaan) een beetje begint 
in te rotten, geeft ie broedgelegenheid 
aan steenuilen. Kies voor knotwilgen een 
vochtige tot natte plaats, liefst langs een 
sloot. 

BEHEER
Het eerste jaar haal je de korte takjes 
weg die langs de stam ontstaan en laat 
je alleen de uitlopers aan de top groeien. 
De tweede en derde winter dun je de 
pruik (bovenste uitlopers) uit, zodat 
de overblijvende takken meer ruimte 
krijgen. Vanaf de vierde winter kan de 
knotvorming beginnen. Zaag de takken 
aan de top op zo’n 5 tot 10 centimeter 
van de stam af. Zo lang de knotwilg nog 
jong is, is het beter om elk jaar de knot 
de snoeien. Wanneer de stam stevig 
genoeg is, is eens in de drie tot vijf jaar 
knotten voldoende. Heb je meerdere 
knotwilgen, knot ze dan om en om en 
laat elk jaar een paar knotten overstaan 
zodat er genoeg nestgelegenheid 
overblijft.

Informatie en bestellen op orbis.nl/Lithoijen


