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Hoe plant Nederland?
Nederland laat trend zien van ondergronds verankeren

Er is veel discussie over de juiste manier om bomen te planten, te verankeren en nazorg te bieden na aanplant. Het eigenwijze karakter van 

veel boomverzorgers kennende, zal die discussie wel blijven bestaan. Vakblad Boomzorg vroeg zich af hoe Nederlandse boomverzorgers over 

het algemeen met deze problematiek omgaan. De resultaten van een grootscheeps onderzoek vindt u hier. 
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Traditioneel worden bomen verankerd met 

boompalen en een boomband. De laatste jaren is 

er een trend waarneembaar waarbij verschillende 

ondergrondse en bovengrondse verankeringssy-

stemen op de markt komen. De Duitsers Jochen 

Brehm en Axel Schneidewind onderzochten 

welke systemen goed waren voor de boom. Ze 

keken daarbij niet alleen naar stabiliteit en opti-

male wortelgroei, maar ook of het verankerings-

systeem geen schade aan de boom toebracht. Bij 

ondergrondse verankering geeft het inslaan van 

pinnen in de kluit volgens hen schade aan wor-

tels. Ook het insnijden van de verankeringskabels 

geeft schade aan de kluit, wanneer de kluit niet 

is afgedekt met beschermingsdoek van bijvoor-

beeld kokos. De voorkeur blijven zij geven aan 

bovengronds verankeren. Vanaf een bepaalde 

grootte heeft de verankering geen nut meer en 

kan de boom op zichzelf staan. 

Respondentengroep

De enquête is met een totaal aantal reacties 

van 153 is wellicht wetenschappelijk gezien 

niet 100% representatief, maar geeft als steek-

proef op zijn minst een interessant beeld. De 

respondenten varieerden van boombeheerders 

en boomverzorgers tot adviseurs. Voor tuin- en 

landschapsarchitecten en beleidsmakers was dit 

onderwerp wellicht wat te praktisch. 

Lange boompalen uit, ondergrondse verankering 

in

Uit de steekproef blijkt – in tegenstelling tot de 

voorkeur van de Duitse onderzoekers – dat de 

traditionele lange boompalen flink terrein hebben 

verloren ten opzichte van met name ondergrond-

se verankering. 

Op de vraag naar de plantvoorkeur voor drie 

boomgrootten: 20-25, 25-50 en 50-groter, 

antwoordt iets meer dan de helft van de respon-

denten een voorkeur te hebben voor kniepaaltjes 

bij de kleine bomen. Een derde kiest voor onder-

grondse verankering en twintig procent voor 

lange boompalen. Opvallend is dat lange boom-

palen enerzijds in niet meer dan een vijfde van de 

gevallen worden toegepast, maar dat anderzijds 

de voorkeur voor deze plantmethode in percen-

tage gelijk blijft, ongeacht de boomgrootte.

Bij de boomgrootte 25-50 kiest ineens 63 pro-

cent van de respondenten voor ondergrondse 

verankering en blijven de kniepaaltjes grotendeels 

in de schuur. Bomen van 50 cm of groter worden 

in bijna driekwart van de gevallen ondergronds 

verankerd. De reden voor de helft van de bomen-

planters om ondergrondse verankering toe te 

passen, is esthetiek: men vindt de boompalen 

lelijke obstakels in het landschap. Een derde 

merkt op dat hun bomen met ondergrondse ver-

ankering optimaal groeien. 

De argumenten om lange boompalen te gebrui-

ken, zijn kostenbesparing en met name het 
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voorkomen van maaischade. Esthetiek weegt als 

argument minder zwaar en bij optimale groei 

staan gebruikers van lange boompalen al hele-

maal weinig stil. Opmerkelijk is dat een respon-

dent lange boompalen gebruikt bij een kleine 

maat boompjes. Hij wil daarmee voorkomen 

dat de dunne boompjes omknakken in de wind. 

Anderen geven als commentaar dat lange boom-

palen bij voorkeur níét gebruikt moeten worden, 

omdat kleine boompjes flexibel genoeg zijn en zij 

bovendien aansterken als zij tot een zekere mate 

worden uitgedaagd door de wind.

Bomengranulaat, bomenzand, mycorrhizae

85 procent van de ondervraagden past nooit of 

in slechts enkele gevallen bomengranulaat toe. 

Bomenzand wordt door een grotere groep, meer 

dan de helft, soms toegepast. Maar nog steeds 

een op de drie bomenplanters gebruikt het nooit. 

Men geeft aan dat bomenzand vaak in verhar-

ding met een lage belasting wordt toegepast en 

bomengranulaat in verharding bij een hogere 

belasting. Opvallend is dat volgens de één par-

keervakken onder ‘lage belasting’ horen, terwijl 

anderen aangeven dat deze onder het kopje 

‘hoge belasting’ vallen. Sporenelementen zijn 

totaal niet gangbaar onder de bomenplanters: 71 

procent gebruikt nooit mycorrhizae in het grond-

mengsel. Planters die het wel gebruiken, geven 

aan dat zij merken dat hun plantmateriaal er veel 

beter door aanslaat. Eén respondent geeft aan 

het nooit te gebruiken, behalve incidenteel bij de 

aanplant van beuken. Een ander geeft aan dat 

er bij hem in de gemeente Heerhugowaard stan-

daard twee zakjes mycorrhiza per aan te planten 

boom worden toegepast om de boom goed te 

laten aanslaan. Een creatieve boomplanter laat 

weten dat hij bij voorkeur teelaarde en molmmest 

gebruikt als bodemverbeteraar.

Aflevering op locatie, beluchting, gietranden zijn 

ingeburgerd

In 65 procent van de gevallen laten de boom-

planters hun bomen door de boomkweker op 

locatie afleveren. Meer dan de helft van de 

planters past vaak of altijd beluchting toe bij een 

beplanting en hetzelfde geldt voor gietranden.

Men vindt de boompalen 

lelijke obstakels in het 

landschap

Techniek
AboNNemeNt?Ga naar: www.nwst.nl



30 www.boomzorg.nl   

Pieter-Jan de Winter, directeur Nationale 

Bomenbank: ‘Bij het verplanten van grote 

bomen, stamomvang 50-100 cm, past nationale 

bomenbank eigenlijk altijd de ondergrondse 

boomverankering met boompalen en een kruis 

toe. Tenzij de kluit ‘’slecht’’ is, dan wordt gekozen 

voor een bovengrondse verankering. Bij het leve-

ren en planten van bomen in de open grond, in 

het gazon of in de verharding wordt bij bomen 

tot een stamomvang van 40 cm in 95% van de 

gevallen gebruik gemaakt van de bovengrondse 

verankering door middel van twee boompalen 

met boomband of kniepalen.

Bij het leveren en planten van bomen in boom-

bakken of daktuinen wordt gebruik gemaakt van 

verankeringsystemen. Het verbaast mij dat 63% 

van de respondenten bij stamomvang 25-50 cm 

kiest voor ondergrondse verankering. Naar mijn 

mening kunnen zeker bomen met een stamom-

vang 25-30 en 30-35 cm prima bovengronds 

verankerd worden. Dat is goedkoper, voorkomt 

maaischade, kan dienen als steun voor de gie-

trand en na drie jaar kunnen de palen weg en is 

het probleem van esthetiek opgelost. Dat slechts 

15% van de ondervraagden boomgranulaat toe-

past, vind ik erg weinig en komt gevoelsmatig 

niet overeen met de verkoop van het aantal ton 

boomgranulaat van ons dochterbedrijf TGS. Wij 

zien een duidelijk verschuiving van bomenzand 

naar boomgranulaat. Overigens is ééntoppig 

bomenzand prima toepasbaar onder voet en 

fietspaden (lage belasting). Onder wegen en 

parkeervakken (hoge belasting) wordt boom-

granulaat toegepast. De discussie wat toe te 

passen onder parkeervakken herken ik vanuit de 

praktijk.’

Pieter-Jan de Winter

Techniek
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Huib Sneep is juist voorstander van boven-

grondse boomverankering: ‘Het vastzetten van 

bomen voor de eerste jaren na aanplant is een 

noodzakelijk kwaad. In openbaar groen is het 

noodzakelijk om te zorgen dat bomen min of 

meer rechtop vastgroeien. Uit de resultaten van 

de steekproef blijkt dat er veelal wordt geko-

zen voor ondergrondse verankering om estheti-

sche redenen. Het is bijzonder dat deze estheti-

sche redenen worden genoemd als de belang-

rijkste factor, terwijl palen slechts voor de korte 

periode van twee jaar horen te blijven staan. 

Zeker wanneer je beseft dat ondergrondse 

verankering veel duurder is dan bovengrondse 

verankering en dat ondergrondse verankering 

de boom niet beschermt tegen aanrijden. 

Dat men bij grotere bomen voor ondergronds 

verankeren kiest, heeft volgens mij te maken 

met het feit dat ondergronds verankeren 

bij kleine bomen niet goed werkt. Bij kleine 

bomen zijn de wortels nog niet dik genoeg om 

een samenhangende kluit te vormen waarop 

het ondergrondse systeem voldoende vat heeft. 

Men stelt dat alle bomen optimaal groeien bij 

ondergrondse verankering; ik denk niet dat dit 

per se geldt.

Het is opvallend om te lezen dat slechts vijftien 

procent van de respondenten bomengranulaat 

toepast. Dit terwijl de hoeveelheid bomen in 

verharding steeds meer toeneemt en er in ste-

den overal zware vrachtauto’s rijden, aangezien 

vaak geen trottoir meer wordt aangelegd in 

centrumgebieden. Voer voor een volgende 

enquête, lijkt me!’

Huib Sneep
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Nicolaas Verloop van Pius Floris Boomverzorging 

vindt zowel boven- als ondergrondse verankering 

een goede optie, mits goed toegepast: ‘Pius Floris 

Boomverzorging heeft vele jaren terug de korte 

boompaal ofwel de kniepaal in Nederland geïn-

troduceerd. Wij zijn ervan overtuigd dat bomen 

tot 45 centimeter met kniepalen of met onder-

grondse verankering vastgezet moeten worden. 

Zoals uit de steekproef naar voren komt, is het 

bij ondergrondse verankering van groot belang 

dat de spanbanden op een goede manier over de 

kluit worden aangebracht. Gebeurt dit niet, en 

gaan ze bijvoorbeeld te dicht langs de stam, dan 

krijg je ingroei van de banden, waardoor proble-

men ontstaan. Bij de kniepaal en ondergrondse 

verankering is er naast een betere wortelvorming 

en diktegroei nog een groot voordeel waar niet 

over wordt gesproken in het stuk: bij jonge 

bomen die met kniepalen of ondergrondse ver-

ankering zijn vastgezet, is de kans op vandalisme 

veel minder groot. Omdat jonge bomen flexibel 

zijn, is de kans dat zij afbreken op de hoogte 

van de kniepalen veel minder groot dan bij hoge 

boompalen.’

Gerard Bodewes, International Tree Service, is 

voorstander van ondergrondse verankering. Hij is 

de traditie van boompalen wel voorbij, na dertig 

jaar ervaring in het vak en even lange ervaring 

met nieuwe ontwikkelingen op beurzen: ‘Vanuit 

het verleden is er standaard met boompalen, één 

of twee stuks, gewerkt. Bij onderzoek en uit erva-

ringen is gebleken dat de bomen ‘lui’ worden, 

minder gaan wortelen, omdat de verankering 

toch al aanwezig is. Vaak worden boompalen en 

boomband niet verwijderd, na enkele jaren; dit 

geeft bij diktegroei insnoering. Kluitverankering 

heeft als voordeel dat de boom bovengronds zijn 

beweging blijft behouden, maar ondergronds 

goed gefixeerd staat. De kluitverankering bestaat 

uit een brede spanband, waardoor de snijwerking 

wordt verminderd. Eventueel kan een kokosschijf 

nog drukspreiding geven.’ 

Techniek

Gerard Bodewes

Nicolaas Verloop
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