
1. Het aanplanten van een leiboom kan plaats vinden tussen half november en half maart, mits het  
 niet vriest.
2. Voor de aanplant van een leiboom wordt vaak gekozen voor laanbomen met de maat 12-14 cm 
 stamomtrek, met kluit. U kunt horizontaal geleide leibomen kopen, deze leibomen zitten al in een  
 klein raamwerk. Wilt u liever meer invloed hebben op de vorm van de  
 boom, dan kunt u ook een laanboom kopen zonder raamwerk. 
3. Indien u niet direct alle bomen 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 vrijgekomen grond. 

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. 

Leibomen
Een leiboom is een boom waarvan de takken door middel van snoei 
in een bepaalde, horizontale richting geleid worden. Van oudsher 
kwamen vaak leilindes of leiperen voor.

1. De plantafstand is afhankelijk van de beschikbare ruimte  
 en van de verdeling langs de gevel. Bij voorkeur dient u  
 een oneven aantal bomen aan te planten. Probeer de  
 afstand tussen de diverse bomen nagenoeg gelijk te  
 houden voor de symmetrie en houd rekening met uw  
 uitzicht. De stam dus niet voor het raam plaatsen. 
2. De aan te bevelen plantafstand is 4 tot 6 meter   
 uit elkaar. Leibomen plant u 2 tot 3 meter uit de gevel.
3. Voor een succesvolle aanplant is een ruim plant-  
 gat noodzakelijk waarin de wortels zich wijd kunnen uit 
 spreiden. Het plantgat moet daarom een afmeting heb 
 ben van ongeveer 70x70x70 cm groot. 
 Spit na het gra ven de bodem van het plantgat los.
4. Plaats daarna een boompaal van onbehandeld hout  
 naast de boom (maat 250 cm lengte bij 8 cm doorsne- 
 de), op circa 15 cm van de boom, aan de kant van de  
 heersende windrichting (zuidwesten). Bevestig de jonge  
 boom met sisal boomtouw aan de boompaal. Knoop  
 het touw aan de paal en draai het touw circa 3 maal in  
 een 8-vorm om de boom. Leg een knoop in het touw om  
 deze aan de paal te bevestigen. Snijd overtollig touw af. aanplant leiboom

opkuilen

LEIBOMEN
AANLEG EN BEHEER

ALGEMENE AANPLANTINSTRUCTIE

SPECIFIEKE AANPLANTINSTRUCTIE



5. Zet de boom met boompalen   
 vast in een raamwerk met stevige   
 zijpalen (lengte 5 meter). Plaats  
 beide zijpalen aan de buitenkant  
 van de leibomenrij. Span tussen  
 de zijpalen draden om hierlangs  
 de leggers (zijtakken) van de   
 boom te leiden. De afstand tus- 
 sen de leggers is 50 tot 70 cm en  
 de hoogte van de eerste legger is  
 ca. 2,5 meter zodat over   
 het algemeen het uitzicht   
 behouden blijft. 

Tekst en beeld: 
Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Rosendael 2a, 6891 DA Rozendaal. 
T 026-3537444. E info@landschapsbeheergelderland.nl.  
I www.landschapsbeheergelderland.nl.
2013, op de website is de hele reeks te bekijken.

1. Geef de bomen, indien mogelijk, met name de eerste 2 jaar na aanplant voldoende water in droge  
 perioden.

Leibomen dient u jaarlijks 
helemaal kaal te snoeien in 
de herfst of in de winter.
Na 6-10 jaar zijn de boom 
en de leggers stevig genoeg 
en dan kunt u het raamwerk 
verwijderen. 

leibomen in raamwerk

Landschapsbeheer Gelderland maakt deel uit van een samenwerkingsverband van twaalf provinciale organisaties: Landschaps-
beheer Nederland. Zij streven naar behoud, beheer en ontwikkeling van een ecologisch cultuurlandschap met een streekeigen 
karakter. Het groen rond boerderijen, bedrijven en woningen maakt daar een belangrijk deel van uit. Natuurlijk groen rond huis 
en bedrijf, het erf in de ruimste zin van het woord, betekent meer dan een ideale woon-en werkomgeving. Het leidt tot evenwicht 
tussen mens en natuur. Landschapsbeheer Gelderland stimuleert ecologisch beheer van het erf door kennis en middelen ter 
beschikking te stellen en samen te werken met de eigenaar van de grond: particulieren, boeren en overheid.
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