
AANPLANTINGEN

Terreinvoorbereiding

Hou al bij de kap van een bos rekening met het aanplanten van nieuw 
bos. Bijvoorbeeld, leg het takhout op rillen of takkenhopen zodat je 
terrein meteen klaar is voor het volgende plantseizoen. Moeilijke 
terreinen bereid je best voor met een bosmaaier, zonder zware machine-
rie. Voor ruiger terrein kan een bosklepelmachine soelaas brengen. Het 
maaisel blijft gewoon liggen. Met een bosfrees verwerk je kleine bomen 
en het teveel aan hout in de bodem. Let op dat je met deze zware 
machines je bosbodem niet beschadigt.

Soortenkeuze

Elke boomsoort stelt haar specifieke eisen: de bodemrijkdom, zuurte-
graad, vochtigheid, de hoeveelheid licht ... Combineer verschillende 
boomsoorten om het risico te spreiden in geval van ziekte, een plaag of 
de gevolgen van de klimaatwijziging. Plant trager groeiende soorten in 
grote groepen, zo vermijd je dat ze worden weggeconcurreerd. 

Bosplantsoen

Het plantgoed voor loofhout wordt meestal met naakte wortel aangele-
verd. Naaldhout kan ook als plugplantsoen. Voor de plantmaat en de 
ouderdom van het plantgoed is het uitgangspunt: ‘zo jong als mogelijk, 
zo groot als nodig’. De grootte van je plantsoen is afhankelijk van de 
wilddruk en de concurrentie van vegetatie. De afmetingen worden 
aangeduid met een vork: bv. 60/90cm of 90/120cm.

Controleer afgeleverd plantgoed:
■  �Zijn de planten in rust? (Zonder bladeren)
■  �Is het wortelstelsel goed gevormd en niet beschimmeld?
■  �Heeft het plantsoen een goed gevormde kroon met een  

doorgaande spil?

Vraag bij de aankoop van plantsoen altijd naar de herkomstattesten.  
Je kiest bij voorkeur  voor autochtoon inheems  plantmateriaal. Dit is 
plantsoen dat al eeuwenlang in dezelfde streek gedijt en is het best 
bestand tegen de grillen van ons klimaat en streekgebonden ziekten en 
plagen. Bovendien moet je een herkomstattest voorleggen als je subsidie 
vraagt bij het Agentschap voor Natuur en Bos. 



Bosgroep Vlaams-Brabant vzw:  
bossen met toekomst
De Bosgroep Vlaams-Brabant vzw helpt je met 
advies en het uitwerken van een subsidiedos-
sier tot de werkelijke aanplant en de verzorging 
van je bos. Zoals jij het wilt, én met aandacht 
voor het economische, ecologische en sociale 
aspect van het bos. 

                      

Plantafstanden

Bosplantsoen wordt traditioneel aangeplant in nauw verband van  
1 x 1 meter tot 2,5 x 2,5 meter, afhankelijk van de boomsoort en de 
doelstelling. Door dicht te planten, vormt er zich sneller een bosbestand 
dat boven de concurrerende kruidplanten uitgroeit en meer weerstand 
biedt tegen weer, wind en wildvraat. Dicht planten stimuleert ook 
natuurlijke stamreiniging en zo vermijd je kosten voor opsnoei. Noestvrij 
hout is essentieel voor de productie van kwaliteitshout. Populieren 
worden doorgaans 8 x 8 tot 10 x 10 meter van elkaar geplant om de kap 
te vergemakkelijken.
Een bos kan je ook in groepen bomen aanplanten, met daartussen ruimte 
voor een natuurlijke verjonging. (Meer info hierover vind je in de fiche 
‘Kloempen’.)
Hou rekening met de afstand tot de perceelgrens. In agrarisch gebied mag 
je een bos niet dichter dan 6 meter van de grens aanplanten. Hoogstam-
mige bomen (niet in bosverband) en struiken mogen tot op 2 meter van 
een perceelsgrens geplant worden. 
Plant tussen 15 november en 15 maart. Dan valt de groei stil en krijgt de 
boom voldoende tijd om zich in te wortelen voor het nieuwe groeisei-
zoen.

Wildbescherming

Reeën vreten de eindknoppen en -scheuten van aangeplante bomen, en 
jonge reebokken vegen met hun gewei de bast van de stam kapot. Ook 
hazen en konijnen zorgen wel eens voor schade. Kokers en netjes rond de 
stam helpen, ook schapenwol of haar op de takken zou wild afschrikken. 
Voor grotere boszones zijn draad- of hekwerk een oplossing.  
Reeën vreten de eindknoppen en -scheuten van aangeplante bomen, en 
jonge reebokken vegen met hun gewei de bast van de stam kapot.  
Ook hazen en konijnen zorgen wel eens voor schade. Kokers en netjes 
rond de stam helpen, ook schapenwol of haar op de takken zou wild 
afschrikken. Voor grotere boszones zijn draad- of hekwerk een oplossing.

Wanneer bomen dicht bij elkaar staan, krijgen de onderste takken veel 
schaduw. De fotosynthese neemt af, de tak sterft en valt af. Door dicht te 
planten krijg je dus economisch interessante takvrije stammen. (Zie ook 
de fiche ‘Snoeien’.)

Natuurlijke stamreiniging

bosgroepvlaamsbrabant.be
info@bosgroepvlaamsbrabant.be


