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START

DOEL VAN TUINBEHEER

We maken het ons zo makkelijk mogelijk in de tuin . Geen
overbodig werk . Zoveel mogelijk meewerken met de
natuur. Vanuit ecologische en esthetische principes . 

 

Ik geef wat tips over aanplanting , beheer , snoei , bemesting
en ook wat je kan doen bij ziekten en plagen op een
ecologisch verantwoorde manier .

Tuinen in Beweging



1. Aanplanting 
 

1.1. Algemene tips 
 

Plantgat 
De grond in het plantgat dient luchtig te zijn voor een goede doorworteling. De wortels moeten 
echter ook gestimuleerd worden om in de omliggende bodem verder te groeien. Let op dat er geen 
storende lagen en abrupte overgangen zijn, werk deze eerst goed los indien aanwezig. Vermijd dat 
er een nieuwe ondoordringbare laag gemaakt wordt bij het spitten. 
 
De diameter van het plantgat dient 2 à 3 maal groter te zijn dan de kluit. Bij bomen met blote 
wortel dient het gat minstens groot genoeg te zijn dat de wortels volledig gespreid in het plantgat 
kunnen liggen. Het plantgat mag niet dieper zijn dan de kluit. Breek de wanden en werk de bodem 
van het plantgat goed los, zeker bij zware grond is dit nodig om te voorkomen dat de wortels gaan 
draaien. Planten van de boom 
Bij het plaatsen van de boom in het plantgat dient de wortelhals boven het maaiveld te liggen. Deze 
is goed zichtbaar door het kleurverschil dat aangeeft hoe diep de boom op de kwekerij stond. De 
bovenkant van de kluit komt zo gelijk of net boven het maaiveld te liggen. Zo komen de wortels net 
onder de grond te zitten, de boom zakt immers nog wat na de aanplant. Een te diep geplante boom 
kan afsterven door zuurstofgebrek of rotten van de wortels. 
 
De jutte en de draadkorf mogen niet verwijderd worden, deze zorgen voor de broodnodige 
bescherming van de wortels en vergaan op korte termijn. 
 
Vul het plantgat met een mengeling van de bestaande grond en bodemverbeteraar. Indien er andere 
grond gebruikt wordt dan de bestaande en dus ook de omliggende grond, dient een deel van de 
omliggende grond gemengd te worden met de nieuwe grond en de grondverbeteraar. De grond in het 
plantgat goed aandrukken. Tenslotte kunnen éénmalig bij aanplant ecologisch meststoffen door de 
bovenste laag van de bodem gemengd worden.  
 
Bodemverbetering met ecologische producten 
Ecostyle Terra-Actif is een hoogwaardige bodemverbeteraar met micro-organismen bestaande uit 
compost van loofboomschors, gecomposteerde naaldhoutschors en kokosvezels. Terra-Actif heeft 
een hoog gehalte organische stof van >20%. De toegevoegde kokosvezels zorgen voor een luchtig 
en los product, waardoor er extra zuurstof en vocht wordt vastgehouden in de bodem.Bij aanplant 
van bomen raden wij steeds aan deze bodemverbeteraar door de grond te mengen.  



 
Compost  
Je kan ook compost gebruiken maar zorg er dan voor dat deze goed verteerd is en geen 
zaadresten meer bevat, zodat je op een kruidvrije grond kan starten. Compost die niet volledig 
verteerd is, onttrekt stikstof aan de aanwezige planten waardoor deze een zichtbaar 
stikstoftekort zullen hebben. Je kan de compost ook onderspitten en een minstens een half jaar op 
voorhand op de border verspreiden zodat de nieuwe planten geen schade ondervinden. Vooral vaste 
planten zijn hier heel gevoelig aan. 
 
Watergift de eerste jaren na aanplanting voor bomen en struiken: 
Tot er nieuwe wortels door de wortelkluit groeien is de boom voor het opnemen van water 
aangewezen op wat er aanwezig is in de kluit. De aarde in de kluit kan vlugger droog komen te 
staan dan de omliggende bodem. Het duurt 1 tot 2 jaren tot een boom goed inwortelt en aanslaat. 
Neem volgende raadgevingen in acht bij het water geven van uw boom. 
 
- Geef liever 1 keer voldoende water dan meermaals per week. Het water moet voldoende diep gaan, 
tot 40 à 50 cm. Als het water enkel oppervlakkig blijft zal het bij warm weer snel verdampen. 
- Zware gronden zullen slechts heel traag water opnemen. Hierdoor is er kans dat het water van de 
kluit wegstroomt bij het water geven. Zorg dus voor een trage watergift. 
- Verzadig uw grond nooit compleet. Het water verdringt de lucht uit de grond, de wortels krijgen 
geen lucht meer en zullen verstikken. Dit is onomkeerbaar en betekent de dood voor uw nieuwe 
aanplant. Teveel water kan dus nefast zijn voor uw boom. 
- Gebruik zo mogelijk regenwater en geen drinkwater. 
 
Hoeveel water uw nieuwe boom nodig heeft is afhankelijk van de tijd in het jaar, de 
weersomstandigheden, het bodemtype en de boomsoort. De waterbehoefte is het grootst in het 
midden tot de late zomer, dit is de warmste periode van het jaar en de grondwaterreserves zijn dan 
opgebruikt. Een klei- of leembodem houdt beter water vast dan een zandbodem en deze laatste 
vraagt dus voor meer watergiften. Sommige soorten vragen veel water, andere zijn dan weer zeer 
gevoelig aan een te natte grond. 
 
Het is onmogelijk de watergift in een mathematische tabel te gieten. Best is om de eerste twee 
jaren regelmatig uw grond te controleren. Deze moet licht vochtig zijn, niet te droog en ook niet te 
nat. 
 
 



 
1.2. Aanplanting van bomen 

 
Boomverankering 
Plaats verankering aan de boom. De nodige verankering voor uw boom is afhankelijk van de 
boommaat en de standplaats van de boom. 
 
Bomen met blote wortel kunnen met één steunpaal worden verankerd. Deze wordt voldoende diep in 
de bodem gezet en bevestigd met een rubberen schakelband in 8-vorm. Zo zal de stam geen 
beschadiging oplopen door wrijving. Om de boompaal stevig in de grond te verankeren kan je best 
werken met een grondboor. 
 
Bomen met kluit en boommaat tot 40 cm stamomtrek worden best verankerd met 3 boompalen. 
Deze worden verbonden met dwarslatten om een stevige constructie op te bouwen. De boom wordt 
met nylon boombanden vastgemaakt. 
Enkel mogelijk in periode  van eind oktober - maart.  Meer info bij grootte plantgat en verankering 
in de algemene toelichting vooraan. 
 

1.3. Aanplanting van struiken 
Enkel mogelijk in periode  van eind oktober - maart. Tenzij struik in pot dan kan deze periode iets 
ruimer. 

1.4. Aanplanting van vaste planten 
Aanplanting vanaf september tot maart mogelijk. 
 

1.5. Aanplanting van bloembollen 
Aanplanting in de herfst (oktober - december) 
 

1.6. Aanplanting van grassen 
Aanplanting vanaf september tot maart mogelijk. 
 

1.7. Aanplanting van tweejarigen 
Zaaimaanden staan op zakje aangegeven. 
 

1.8. Aanplanting van éénjarigen 
Eénjarigen moet je bekijken als ‘akkergewassen’ die je jaarlijks opnieuw moet zaaien, tenzij ze zelf 
goed uitzaaien op die plek. Zaaimaanden staan op zakje aangegeven. 



2. Beheer 
 

2.1. Algemene tips voor beheer  
 
Boomspiegel  
Hou zeker de eerste jaren na de aanplanting de boomspiegel vrij van gras en kruid zodat de boom 
geen concurrentie ondervindt voor water en voedingsstoffen van andere planten.  
De grond mag niet verdicht geraken door bijvoorbeeld betreding of zware regenval. Dit kan de 
wortelgroei doen stagneren. Zorg voor een goede strooisellaag waar het blad van de boom ter 
plaatse kan verteren. Dit zorgt voor een goede humuslaag en organische stof in de bodem. Bij de 
aanplant kan u hiervoor werken met bijvoorbeeld boomschors. 
 
Watergift 
Watergift in het voorjaar en de zomer na aanplant is zeer belangrijk, vooral het eerste jaar na 
aanplant. De boom heeft bij het verplanten een deel van zijn wortels verloren, er zijn dus minder 
wortels beschikbaar voor de wateropname. Daarenboven moet de boom zijn watertoevoer halen uit 
de beperkte oppervlakte van de kluit. Te veel water kan echter ook leiden tot schade en afsterven 
van de wortels. 
Hoeveel water nodig is, is afhankelijk van verschillende factoren en kan niet worden 
veralgemeniseerd. Een wekelijkse controle is hierbij noodzakelijk. De kluit moet vochtig blijven maar 
niet nat zijn. Wanneer water gegeven wordt moet erover gewaakt worden dat het water niet van de 
kluit wegstroomt. Hiervoor is het mogelijk te werken met een gietrand, dit is een aarden wal die 
rondom de kluit wordt gelegd.  
 

2.2. Beheer van bomen 
 
Hou de boomspiegel de eerste jaren na aanplanting vrij van gras en onkruid.  
 

2.3. Beheer van struiken 
 
Hou zeker de eerste jaren na de aanplanting de boomspiegel vrij van gras en kruid zodat de boom 
geen concurrentie ondervindt van andere planten.  

 
 
 



2.4. Beheer van vaste planten 
 
In voorjaar (na vorst en voordat de plant terug uitschiet) terugknippen tot 12 à 15 cm boven de 
grond. Het voordeel van dit in het voorjaar te doen, is dat je in de winter nog mooie 
wintersilhouetten hebt, die de border wat meer structuur geven. Het is ook een 
overwinteringsplaats voor vele kleine insecten. Bovendien zijn de planten na de winterperiode bros 
geworden van de vorst waardoor ze veel makkelijker breken en met de hand in kleine stukjes te 
breken zijn. Je kan deze kleine stukjes gewoon als mulchlaag in de border laten liggen.  
 
In het voorjaar (na vorst en voordat de plant terug uitschiet) terugknippen tot 12 à 15 cm boven de 
grond. Meer uitleg in de algemene toelichting vooraan. 
 

2.5. Beheer van bloembollen 
 

De soorten die ik koos voor je tuin zijn winterharde bloembollen, wat wil zeggen dat eens je de bollen 
hebt aangeplant, je ze nooit meer uit de grond hoeft te halen. Je laat ze gewoon zitten en als het 
goed gaat verwilderen ze wat wil zeggen dat ze zichzelf gaan vermeerderen.   Als je ze in het gazon 
aanplant laat je het gras op die plekken wat langer tetdat ze volledig verdord zijn (juni), waarna je 
het gras weer kort kan maaien. Daarom plant je ze best aan in bloembollen'wolken'. 
Winterharde bloembollen laat je - eens aangeplant - altijd in de grond zitten. Als ze in het gazon zijn 
aangeplant, wacht je wat langer met maaien van het gras, totdat het loof is vergeeld en 
afgestorven, meestal is dat in de maand juni. 
 

2.6. Beheer van (sier)grassen 
 

In voorjaar (na vorst en voordat de plant terug uitschiet) terugknippen tot 12 à 15 cm boven de 
grond. Het voordeel van dit in het voorjaar te doen, is dat je in de winter nog mooie 
wintersilhouetten hebt, die de border wat meer structuur geven. Het is ook een 
overwinteringsplaats voor vele kleine insecten.  
 

2.7. Beheer van tweejarigen 
Van tweejarigen krijg je pas het tweede jaar bloemen, nadien zaaien ze zich soms uit en heb je 
jaarlijks bloemen als het meezit. 
 

2.8. Beheer van éénjarigen 
Eénjarigen moet je elk jaar opnieuw zaaien tenzij ze zich op die plek goed hebben uitgezaaid.  



3. Snoei 
 
3.1.  Algemeen 
 
Een boom of struik die kan uitgroeien tot zijn volwassen habitus is op zijn mooist. De planten die ik 
koos voor je tuin hebben normaalgezien de juiste grootte voor die plek en zullen weinig snoei nodig 
hebben.  
 
3.2. Snoei van bomen 
 
Deze boom werd voor deze plek gekozen zodat hij kan uitgroeien tot zijn volwassen habitus. 
Normaalgezien zal er dus geen of weinig snoei nodig zijn. 
 
Als er toch moet gesnoeid worden aan een BOOM, zijn goeie redenen dat een tak te laag hangt of 
te dicht naar de buren zou gaan. Het is bij bomen van groot belang dat je ze deskundig laat snoeien 
door professionals. Een verkeerd gesnoeide boom ziet er ‘geamputeerd’ uit en dat is allesbehalve 
mooi om naar te kijken. Professionele boomverzorgers kunnen een boom snoeien of uitlichten 
zonder dat je het ziet en dat is een hele kunst!                                                                                       
 
3.3. Snoei van struiken 
 
Als er toch moet gesnoeid worden aan een STRUIK,  kan dat zijn omdat je de struik wil oplichten 
zodat de onderste takken vrijgezet worden van kleine takjes en bladeren en er een parasolvormige 
vorm ontstaat. Ofwel vind je dat de struik toch te zwaar wordt en kan je enkele takken 
wegsnoeien, maar dan wel op de juiste plek. Het kan dicht bij de grond of aan de voet van de tak, 
vlakbij de grotere hoofdtak, maar nooit zo maar midden in een tak. 
 
 
 
 
  



LET'S GO 
INTO THE GARDEN AND 
LISTEN TO THE FLOWERS
SING...

 

 



4. Bemesting 
4.1. Algemeen 

Bemesting in een ecologische tuin gebeurt met organische en traagwerkende meststoffen. Die zijn 
beter voor het milieu qua productie en ook beter voor de planten. 
Bemesting kan gebeuren bij aanplanting en mogelijks als je ziet dat de planten in heel arme 
(zand)grond staan waar de voedingsstoffen makkelijk uitspoelen. 
Voor een siertuin is het ook absoluut niet strikt nodig om na de aanplanting met regelmaat te 
bemesten vermits het niet over een ‘opbrengsttuin’ gaat, zoals een moestuin. 
 
Zie ook algemene tips bij de aanplanting over bodemverbetering en compost. 
 

4.2. Bemesting van bomen 
Bij aanplant kan je een boom een boost geven met langwerkende organische meststoffen. Zie 
richtlijnen bij aanplanting. Nadien is dat meestal niet meer nodig. 

 
4.3. Bemesting van struiken 

Bij aanplant kan je een struik een boost geven met langwerkende organische meststoffen. Nadien is 
dat meestal niet meer nodig. 
 

4.4. Bemesting van vaste planten 
Je kan de plantenresten van het vorige jaar na de winter verpulveren of in kleine stukjes breken en 
tussen de vaste planten in de border laten liggen. Dat vormt een natuurlijke mulchlaag.  
 
 
 

5. Beheer bij ziekten en plagen 
 
De soorten  die ik aanraadt zijn gekend als een vrij sterke soorten die resistent zijn tegen ziekten 
(en ondermeer daarom ook gekozen hiervoor). De meeste ziekten of onevenwichten herstellen 
zichzelf na een tijdje. Ingrijpen met chemische middelen is slecht voor het milieu en als het niet baat, 
dan verstoort het het ecologisch evenwicht nog veel verder waardoor je verder van huis bent. Dat is 
dus zeker te vermijden. Zo nodig kan je wel natuurlijke vijanden inzetten tegen de specifieke plaag, 
en die kan je aankopen bij biogroei.be. 
 
 
 



Is er nog iets niet duidelijk? Heb je nog vragen?  
Blijf er niet mee zitten maar neem contact op met ons! 

 
 
Tuinen in Beweging 
Sofie Hoste 
A. Rodenbachstraat 65, 3010 Kessel-Lo 
0494 98 23 69 
sofie@tuineninbeweging.be 
http://www.tuineninbeweging.be 
 

 
 
 
 
 



HIER BEGINT
HET

GENIETEN
VAN JE TUIN.

Tuinen in Beweging


