Samenvatting van de instructiebijeenkomst plantdagen 2022
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Plannen veelal klaar en plantlijsten gereed en na ondertekening is alles besteld bij
boomkweker en fruitboomkweker
Laatste plannen in afronding; megaklus!
Samen met LHadM vrijwilliger laatste check beplantingsaantal en harde palen en zachte
palen
Voorbereiding aanplant kan beginnen, vanaf vandaag, dus wacht niet tot ‘t laatst.
Uitleverproces de 19e November; Greenport+erf krijgt speciaal bericht
o Tijdstip staat vast
o Afdekzeil is verplicht!
o Volg instructies
o Check of het klopt met de getekende aanplantlijst

De verschillende elementen voorbereiding en aanplant-instructie
A: Aanplant van de singels en bosjes
• Plantafstand 1,50 x 1,50
• Zet de rijen uit in de bewerkte grond, liever niet in zode
• Bemesting met compost
• Let op uitdroging
• Leg plantsoen groepsgewijs neer en plant deze aan
• Bij bomen, zet deze verdeeld in deze strook op onderlinge afstand ca. 6
meter.

B: Hagen en gemengde hagen
• 4 stuks per meter en gemengde hagen gemengd door elkaar
• Aanplant in 1 rij
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Let op uitdroging
Verwijder eerst de zode en hou deze apart voor “dijkje”
Maak een sleuf en daarna aanplant in de sleuf
Compost tijdens aanplant toevoegen
Plant iets dieper 2 cm, als dat ze stonden op kwekerij

C: Aanplant van de Knotwilgen
• Plant in een gat van ca 70 cm, haal op enkele plekken de schors weg
• Plantafstand ca. 3 a 4 meter
• Na aanplant “knotten” is aan te bevelen direct water aan te gieten
• Draag zorg dat opslag weggehaald wordt
• Knot op ca. 1,60 meter hoogte

Minder maaien, meer bloemen

C en D: Aanplant van de bomen en fruitbomen
• Plantafstand bomen ca 12 meter en fruitbomen 7-10 meter
• Grotere bomen zoals noot en kastanje in de rand
• Verder groepsgewijs en naar eigen inzicht
• Let op kabels en leidingen, eventueel KLIC melding bij machinaal graven
• Zet eerst piketjes en zorg voor de voorbereiding
o Maak van tevoren gaten (80x80x80) en hou zoden apart (ook gele
zand)
o Mest toevoegen kan, maar geen scherp mest bij wortels
o Compost euro 27,00/m3, gebruik geen GFT mest
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Zet eerst de boompaal aan de zuid-westzijde
Maak ondergrond goed los en mooie rulle grond
Voorkom betreding plantgat
Plant boom, op 10 cm afstand van paal en iets dieper als wat hij heeft gestaan op
kwekerij.
Maak van zode een walletje
Zorg voor boombandbevestiging
Zorg voor boommanchet
Creëer eventueel een boomkorf in dierenweide

Plaatjes ter verduidelijking….

Zorg voor een juiste voorbereiding!!
• Machinaal graven geeft beste resultaat voor aanplant en de
planters
• Let op de grens met buren, wettelijke afstanden zijn:
o Haag 50 cm van grens
o Boom 2 meter vanaf grens
o Of in samenspraak met buren korter, aar leg dit dan
wel vast
• Let op kabels en leidingen
• Opkuilen, dan gesorteerd houden A,B,C,D

Nazorg:
• Aanwateren bomen
• Plaats een druppelslang biuj de hagen
• Bij bosje en singel kan onderbegroeiing het beste met
een mengsel van klaver en graan
• Concurrentiekruiden onderdrukken

Meer informatie met filmpjes op:
www.landschaphorstaandemaas.nl/projecten/erfbeplanting

