Leveren en planten

N
B

9

Product
informatie

Algemene informatie
leveren en planten
De Nationale Bomenbank richt zich op het
totale pakket van boomverzorgingsactiviteiten. Eén van die activiteiten is het leveren
en planten van kwekerijbomen. Daarbij
gaat de Nationale Bomenbank verder dan
anderen. Want vanuit gedegen onderzoek
naar de plantlocatie wordt een plan van
aanpak gemaakt. Dit plan omhelst het hele
project van groeiplaatsverbetering, leveren,
planten, nazorg en eventuele garantie. Alles
met eigen mensen en middelen.
Vanuit een gedegen onderzoek naar de
plantlocatie wordt een plan van aanpak
gemaakt voor groeiplaatsverbetering,

Materiaal
De Nationale Bomenbank maakt gebruik
van haar contacten in de boomkwekerijwereld en selecteert top kwekers in
binnen- en buitenland voor de inkoop van
laanbomen. Per project kan deze selectie
verschillend zijn. Daarnaast beschikt de
Nationale Bomenbank ook zelf over een
eigen laanbomenkwekerij met zware
bomen vanaf 20 tot 140 cm. stamomvang.
Deze bomen worden uitsluitend biologisch
gekweekt. Per 21 januari 2008 beschikt zij
over het Skal-certificaat en kan zij bomen
leveren met EKO-productcertificaat.
Afhankelijk van het project worden de
bomen samen met de klant uitgezocht en
gemerkt op de kwekerij zodat een
kwalitatieve afstemming over het materiaal
vroegtijdig plaatsvindt.

leveren en planten van bomen, nazorg
en garantie. Alles met eigen mensen en
middelen. Expertise in de verschillende
onderdelen van het proces en selectie
van topkwekers in binnen- en buitenland
maakt uw plantproject tot een succes.
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Planten
Het planten van de bomen gebeurd
uitsluitend door eigen medewerkers en
met de grootst mogelijke zorg. Nationale
Bomenbank is specialist in het planten
van ‘grote’ bomen. Het planten van de
bomen vindt plaats onder de criteria van
Groenkeur BRL boomverzorging. Dit wil
niet zeggen dat er geen ruimte is voor
een eigen filosofie. Nationale Bomenbank
vindt de belangrijkste aandachtspunten:
• Laat vroegtijdig de toekomstige
groeiplaats door een deskundige
beoordelen (voorzorg).

• Zorg vervolgens voor een optimale

groeiplaats door maatgerichte
verbetering.
• Zorg voor verwijdering van het jute en
terugvouwen van het gaas in het plantgat en laat de kluit en omliggende
grond goed op elkaar aansluiten om
directe doorgroei te waarborgen.

• Plant de bomen nooit te diep.
• Probeer de bomen zo laag mogelijk te

verankeren om de boom te stimuleren
in wortelgroei en stabiliteit.
• Zorg altijd voor een beluchtings- en een
bewateringssysteem ten behoeve van
het optimaal aanslaan van de bomen.

• De bomen altijd snoeien.
• Zorg voor begeleiding van de bomen
in de aanslagfase (nazorg).

Nazorg
Een goede nazorg is essentieel in het
proces van het aanslaan van een boom.
Nationale Bomenbank raad u een periode
aan van minimaal 3 jaar. Water geven is
één van de onderdelen van de nazorg.
Snoeibegeleiding, toedienen van voeding
en controle van zuurstofhuishouding zijn net
zo belangrijk. Uit eigen onderzoek blijkt dat
10% van de uitval veroorzaakt wordt door
werkzaamheden bij de bomen na aanplant.
Voldoende reden dus om nazorg uit
te voeren. Dit wordt bij de Nationale
Bomenbank uitgevoerd door de afdeling
onderzoek en advies. De resultaten van uw
specifieke project kunt u bekijken via onze
website. (zie ook productblad 10)

Plantgatverbetering
De kwaliteit van de groeiplaats is de grootste
succesfactor voor de aanplant van laanbomen. Uit eigen onderzoek is gebleken
dat 40 % van de uitval van bomen wordt
veroorzaakt door een slechte ondergrondse
groeiplaats.
De medewerkers van de Nationale
Bomenbank bezitten de expertise om plantgatverbetering succesvol uit te voeren met
eigen middelen. Denk hierbij aan het stimuleren van het bodemleven of uitwisselen met
bomengrond, ééntoppig boomgarantzand
of boomsubstraat RiWi of het aanbrengen
van Permavoid ‘Sandwich constructie’ of
Treebox HP.
(zie hiervoor ook de productbladen 1 t/m 5)

Garantie
Op voorwaarde van uitvoering of goedkeuring van bovenstaande, kunt u kiezen
voor garantie op de bomen gedurende
de nazorgperiode.
Standaard is dit 3 jaar.
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