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TIPS
WELKE CONIFEER OP WELKE GRONDSOORT?
Coniferen zijn niet veeleisend. De meeste variëteiten houden van een goed doorlaatbare grond
en hebben een hekel aan dagenlang natte voeten: lees plassen water.
TIJDSTIP VAN INPLANTEN:
Inplanten kan het hele jaar door indien de nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen.
Dit betekent dat tijdig water moet kunnen worden gegeven. Het beste tijdstip blijft echter het
najaar (september/oktober/november). De bodemtemperatuur is dan nog wat hoger en de
planten wortelen zich vast vóór de winterperiode begint waardoor ze minder kwetsbaar zijn.
INPLANTEN DOE JE ZO….
Grond omspitten en vermengen met een grondverbeteraar:
Zandgrond vochtvasthoudend maken met compost, turf, bemeste tuinaarde o.i.d. Kleigrond
luchtiger maken met grove delen zoals grof zand. Dan….. Royale gaten maken en de kluit
hierin, vooral niet te diep, zetten. Bovenkant kluit is praktisch gelijk aan het niveau van de
grond. Dus afdekken met een dunne laag aarde. Plant in het gat, dan de gaaslap eraf halen en
de plant water geven. Grond erover, aandrukken (niet platstampen) en weer water geven.
Grote solitairen de eerste jaren helpen met een paal. Dit ter bescherming tegen stormen.
De wortels moeten de kans krijgen door te groeien in de grond waardoor hij weer
“voet in de aarde” krijgt. De eerste weken 2 maal per week water even. Dit betekent één volle
emmer water per boom per keer. Bij zonnig, warm weer met wat wind is de verdamping
enorm, dan tijdelijk om de dag water geven. Het “groen” van een conifeer hoort stevig en fris
aan te voelen. Hangt het slap dan hebben de coniferen een tekort aan water.
VERZORGEN, DUS MOOI HOUDEN, DOE JE ZO ……
Een conifeer is gemakkelijk in de verzorging. Denk aan twee zaken:
1. Voeding geven in het groeiseizoen wat loopt van eind mei tot eind juli.
Iedere maand (dus 3 maal) een handvol mestkorrels (bijv. koemest) is al voldoende.
2. Snoeien doet groeien! Doe dit bij coniferen ieder jaar, bij voorkeur, vóór de langste dag van
het jaar (21 juni). Behalve de taxussen: deze eind december of januari snoeien.
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