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BELANGRIJK  

De genoemde aantallen en overige adviezen zijn gebaseerd op gemiddelde omstandigheden vanuit ervaringen en 

onderzoek tot nu toe en zijn geheel vrijblijvend.  

 

Hoeveel Arbretio’s heb ik nodig? 

Uitgangspunt is een bodem van voldoende verdichtbare structuur en goede samenstelling die geschikt is voor een 

gezonde ontwikkeling van de toe te passen boom.  

 

Boommaat Kluitdiameter Boomlengte Aantal wiggen 

t/m 25 cm <70 cm max. 4 m 3 

25-40 cm 70-100 cm max. 5 m 4 

40-50 cm 100-120 cm max. 6 m 5 

50-60 cm 120-140 cm max. 7 m 6 

60-70 cm 140-160 cm max. 9 m 6 

>70 cm >160 cm > 9 m In overleg 

 
1. De wiggen worden in het midden van de kluit aangebracht c.q. op het punt waar de kluit de grootste omvang heeft. Er 

is sprake van zo veel mogelijk dekking door de grond of het substraat waarmee het plantgat wordt aangevuld. 

Uitgangspunt is een stevige en goed doorwortelde draadkluit. De draadkluit mag na het planten niet losgemaakt 

worden. 

2. Het plantgat wordt ontgraven met als afmeting de omvang van de kluit inclusief de uitstekende wiggen. Na plaatsing 

van de boom met de wiggen wordt het plantgat voldoende stevig aangevuld. Verdichting van de vulling gelijk houden 

aan wat is voorgeschreven voor de betreffende bodem of granulaat. 

3. Belangrijk is dat ook direct onder de wiggen voldoende verdichte vulling aanwezig is zodat de wig bij het aanvullen niet 

te veel omlaag wordt gedrukt. Wel mag de wig een paar centimeters omlaag gedrukt worden bij het aanvullen, 

dusdanig dat er enige spanning van de wig ten opzichte van de kluit ontstaat. 

4. Het plantgat verder op de gebruikelijke wijze afwerken. 

5. Na het planten van een aantal bomen door middel van handmatig trekken aan de stam checken of er voldoende 

samenhang is tussen de kluit, de plantwig en de aanvulling. Bij stevig bewegen van de stam mag de bodem rond de 

kluit niet in beweging komen. 

 

KING RootBarrier kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van het toepassen van de Arbretio® Boomplantwiggen. 

INSTALLATIEHANDLEIDING RootBarrier® Arbretio 


