
25www.boomzorg.nl 

‘Deze spillenkwekers verzorgen voor ons de tota-

le research met betrekking tot de beste kweek’, 

vertelt accountmanager Corné Leenders namens 

Udenhout BV. De spillenkwekers staan ook onder 

toezicht van de NAK, wat weer gezond en virus-

vrij materiaal garandeert. 

De spillen en lichtere bomen worden in het voor-

jaar machinaal geplant met een plantmachine. De 

plantafstand in de rij is 1,50 tot 1,75 meter en de 

rijafstand 2 meter. ‘Wij planten blokken aan van 

zes rijen’, aldus Leenders. ‘Deze nieuwe aanplant 

wordt drie jaar doorgekweekt.’ 

De opplant vindt in februari/maart plaats op vol-

legrond voor een periode van drie tot vijf jaar. 

Wortelsnoei wordt toegepast om een mooie wor-

telpruik te krijgen met veel haarwortels. Leenders: 

‘Tetradium heeft als spil niet zo veel hout. Dan 

wordt alleen het dikke hout verwijderd om een 

mooie jonge volle kroon te krijgen.’

Iedere boom wordt voorzien van een bamboestok 

om een mooie rechte boom te krijgen. De stam-

men worden verder voorzien van kokers, omdat 

konijnen het hout van Tetradium lekker vinden. 

Daarna vindt eenmaal per jaar wintersnoei plaats, 

zodat de bomen in het voorjaar flink getriggerd 

worden om te groeien. Ook wordt in het voorjaar 

gezorgd dat de ‘kop’ op tijd gezet is. ‘Dit om 

te zorgen dat de boom lentegroei gaat creëren, 

zodat je een goede lengte-dikteverhouding 

krijgt.’ 

Watergeven op vollegrond gebeurt alleen bij 

extreme droogte in het eerste jaar. Leenders: ‘Het 

grootste gedeelte van onze kwekerij bestaat uit 

leemhoudende zandgrond. Deze gronden leveren 

voldoende vocht voor een constante groei, wat 

belangrijk is voor de vertakking van bomen. Dit 

is onder meer te danken aan het oplopende of 

homogene profiel, waardoor er een goede capil-

laire opstijging is.’ 

De boom is dan niet alleen afhankelijk van water 

in de hangwaterzone, maar kan ook beschikken 

over grondwater dat opstijgt naar de bewortel-

bare zone. Dit biedt volgens Leenders een aantal 

voordelen: 

• constante en geleidelijke groei door 

   vochthoudend vermogen

• fijn vertakt wortelgestel, fijner dan van kwekers 

   op klei

• acceptatie na verplanting is optimaal (zowel op 

   zand, klei als veen).

Bij de teelt wordt geen gebruik gemaakt van 

chemische middelen. Na drie jaar komen de eer-

ste leverbare bomen van het perceel. De bomen 

worden om en om gerooid. Ongeveer de helft 

van de bomen wordt dan gerooid in de maat 

14-16-18, afhankelijk van soort en groeikracht. 

Door het om en om rooien komen de bomen 

weer op ruime afstand van elkaar te staan. 

De bomen die niet gerooid worden, worden in de 

zomer nog een keer goed gesnoeid, waarbij extra 

aandacht wordt gegeven aan een doorgaande 

kop. In de maand september worden de bomen 

dan rond gestoken, zodat ze nog nieuwe haar-

wortels kunnen vormen voor het najaar. 

De bijenboom wordt door Udenhout altijd met 

draadkluit geleverd. De minimumkluitmaat ligt 

rond de vijftig centimeter.

Boomkwekerij Udenhout BV koopt de bijenboom als 

halfproduct in: spillen en lichtere bomen (6-8/8-10) 

die op contract worden gekweekt door gerenom-

meerde spillenkwekers. Zij verkrijgen hun uitgangs-

materiaal uit zaad; de bomen staan dus op eigen 

wortel. 
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