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Een enkele korf is niet altijd voldoende  

 

Bij jongvee, pony’s of koeien kan er gekozen 

worden voor een verlengde boomkorf.  

Onder de standaardkorf van 1,5 m hoog wordt 

er nog een extra stuk korf van 0,5 m   

aangebracht.  
 

 

Aandachtspunten: 
* Plaats altijd eerst de palen, dan de boom.  

* Bij het plaatsen van 2 palen autogordelband als boomband  

   gebruiken. Bij 1 paal is de stijve boomband van canvas voldoende.  

* Jaarlijks dienen de boom- en weipalen, boom banden en korf te  

   worden gecontroleerd. Kijk of ze niet schuren met de boom en ze  

   nog functioneren. Na een jaar of 5 kun je de boomband los  

   maken. Laat het raster en de palen staan.  

* Alle materialen zijn via SLZ te verkrijgen. Een bestelformulier is op te  

   vragen en/of op de website te vinden.  

Bescherming van 

bomen en struiken 

http://www.landschapsbeheer.nl/zeeland


Samen werken aan een 
actieve zorg voor ons 
landschap 
 
Stichting Landschapsbeheer  
Zeeland (SLZ) is in 1982  
opgericht en is één van de 
twaalf provinciale organisa-
ties verenigd in Landschaps-
beheer Nederland. SLZ richt 
zich met name op de prakti-
sche uitvoering van natuur- 
en landschapsbeheer in het  
cultuurlandschap. Zo ook aan 
particuliere eigenaren van 
erven.  
 
Het beschermen van bomen 
en struiken gaat in de praktijk 
dikwijls mis. Ook het onjuist 
aanbrengen van de bescher-
mingsmaterialen kan fatale 
gevolgen hebben. Bomen en 
struiken verdienen zeker de 
eerste jaren na de aanplant 
veel aandacht.  
We raden het aan om de  
beschermingsmiddelen en de 
bomen/struiken elk jaar te 
controleren en te herstellen.   
 
In deze folder geven we een 
overzicht van de materialen 
die wij zelf gebruiken en hoe 
je deze moet toeppassen in 
de praktijk.  

Bescherming van bomen tegen:  
   

1). wind 
Elke jonge boom wordt voor-

zien van één of meerdere 

boompalen. Wanneer bomen 

geen korf nodig hebben te-

gen het vee en wanneer ze 

voldoende beschut staan te-

gen harde wind, volstaat 1 

paal (aan de westkant). 

 

2). konijnen, hazen, ganzen 
Wanneer men schade ver-

wacht dan kan men een 

boommanchet rond de stam 

aanbrengen.    

 

3). schapen  
- Bomenrij, haag of struweel 

Plaats een afrastering van schapen gaas  

50 cm(zie, A.)van de bomen en struiken.  

Bevestig bovenaan een extra prikkeldraad.  

 

 

 

- Losse bomen: 

Bescherm de 

bomen d.m.v. 

een boomkorf 

De korf tussen 

de aanwezige 

palen en de 

boom plaatsen. 

Vervolgens de 

korf aan de pa-

len bevestigen 

met ijzerdraad.  

 

De korf kan ge-

sloten worden 

door enkele 

haakjes om te 

buigen.  

Sluit niet alle 

haakjes, want 

de korf moet regelmatig open kunnen 

om stamscheuten te verwijderen. 

Houd de korf van de grond af, zodat 

je er met de hand onderdoor kan om 

de boomspiegel later vrij van begroei-

ing te houden.  

4). koeien of paarden  
Bomenrij, haag of struweel:  

Beschermen met 

een afrastering 

van weidepalen 

met prikkeldraad.  

De afstand van 

het prikkeldraad 

tot de beplanting 

op(A.) 1 meter 

houden bij vee. 

(zie bescherming 

tegen schapen).  

Bij paarden moet deze afstand mini-

maal 1,5 meter zijn. Het prikkeldraad 

minimaal 50 cm van de grond hou-

den, zodat er nog onderdoor ge-

graasd kan worden, verder de draden 

op 25 cm van elkaar aanbrengen tot 

aan bovenkant.  
 

- Losse bomen: 

Er bestaan verschillende methodes,  

Hieronder de zogenaamde 

“boomkast”. 


