KNOTBOMEN
AANLEG EN BEHEER

Stichting Landschapsbeheer Gelderland heeft een reeks
informatiebladen voor bewoners van het buitengebied
ontwikkeld. Hierin staan praktische tips voor de aanleg en
beheer van kleine landschapselementen, teneinde de kwaliteit
van het landschap te versterken.
Knotbomen
Een knotboom is een boom die regelmatig geknot wordt op een
bepaalde hoogte. Meestal gebeurt dit op zo’n 2 meter stamhoogte.
Door het regelmatig terugsnoeien ontstaat er na verloop van tijd
op de stam een knoestige ‘knot’.
ALGEMENE AANPLANTINSTRUCTIE
1.
2.

3.
4.

Het aanplanten van een knotboom kan plaats vinden tussen half november en half maart, mits het
niet vriest.
Voor de aanplant van een knotboom wordt, afhankelijk van de soort, gekozen voor een staak (dit is
een lange tak van een bestaande wilg) of een zogeheten bewortelde stek/veer, deze is te verkrijgen
bij de kweker.
Een staak wordt vaak met een maat van 250-300 cm hoogte aangeplant. Een bewortelde stek
meestal met een maat van 250 cm hoogte.
Indien u niet direct alle veren kunt aanplanten, dan kunt u ervoor kiezen
de bomen tijdelijk op te kuilen. Kies hiervoor een vochtige schaduwrijke
plaats uit. Het opkuilen kan door een gat in de grond te graven en daar
de bomen met de wortels in te zetten. Bedek de wortels met de
opkuilen
vrijgekomen grond.
SPECIFIEKE AANPLANTINSTRUCTIE WILGEN

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Het aanplanten van knotwilgen is eenvoudig. Voor de aanplant van wilgen is een staak (een tak) van een bestaande
knotboom voldoende. Een staak heeft een doorsnede van
ca. 5 cm.
De onderkant van de bast dient u gedeeltelijk te schillen.
Dit betreft de eerste meter van de onderkant.
Het gat voor de staak kunt u boren met een grondboor.
Ook kunt u kiezen voor het graven van een plantgat.
Vervolgens kunt u de staak ongeveer 1 meter in de grond
steken.
Verwijder de takken van de zijkant van de staak en knot de
staak op minimaal 2 meter hoogte boven het maaiveld.
Plant de staken minstens 3 meter uit elkaar, een afstand
van 5 à 6 meter uit elkaar is landschappelijk het beste. De
knotwilgen hoeven niet strak op een rij aangeplant
te worden.

aanplant van een staak
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SPECIFIEKE AANPLANTINSTRUCTIE ELZEN, ESSEN, POPULIEREN EN EIKEN
1.
2.
3.
4.

Voor de aanplant van elzen, essen, populieren en eiken is een bewortelde stek/veer nodig.
Maak voor het planten van de stek/veer een plantgat van 40x40 cm.
Zaag de stek/veer minimaal 2 meter boven de grond af.
Plant de stek/veer minstens 3 meter uit elkaar.

INSTRUCTIES NA AANPLANT
1.
2.

Plaats een afrastering op 2 meter afstand van de knotbomen, om
de nieuwe aanplant tegen vraat door vee te beschermen.
Geef de jonge aanplant, indien mogelijk, met name de eerste 2
jaar na aanplant voldoende water in droge perioden.

BEHEERINSTRUCTIES
Houdt de eerste jaren na aanplant de stam vrij van takken en laat alleen de takken aan de top groeien.
Afhankelijk van de soort kunnen knotbomen om de 4 tot 6 jaar geknot worden. Zaag de takken af tot op 2 à
3 cm van de stam, haaks op de tak om te voorkomen dat er regenwater in blijft staan. Het knotten kan het
beste plaatsvinden in de periode van half november tot half maart.

Tekst en beeld:
Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Rosendael 2a, 6891 DA Rozendaal.
T 026-3537444. E info@landschapsbeheergelderland.nl.
I www.landschapsbeheergelderland.nl.
November 2010, op de website is de hele reeks te bekijken.
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