Plantinstructie
Boomfeestdag-Rotary Schoolboom
Bĳ het Boomfeestdag-Rotary lespakket wordt een mooie Schoolboom
(hoogstam sierappel of sierkers) naar keuze geleverd. Deze boom gaan de
leerlingen planten. Nu het is natuurlĳk erg belangrĳk dat de boom op een mooie,
maar ook goede plek komt te staan. Het is namelĳk de bedoeling dat de boom
er nog jaren kan groeien en bloeien. Zie hieronder een lĳst van de spullen die je
nodig hebt voor het plantwerk met daarbĳ een stappenplan voor het planten van
de boom.
Benodigdheden
• Boom (geleverd in plantzak)
• Kinderschop(pen)
• Wensblad(en)
• Hamer
• Gieter met water
• Dikke bamboestok van 350 cm*
• Bindbuis*
• 1 zak potgrond (20 ltr.)**
Optioneel
• Regenwormen voor een gezonde(re) bodem
* Deze producten zĳn te vinden in de bekende tuincentra/ bouwmarkten.
** Zorgt voor extra voeding en houdt het vocht langer vast.
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1. Kies een mooie plek!
Allereerst kies je samen met de leerlingen een mooie
plek uit waar de boom komt te staan. Let daarbĳ op
dat de boom genoeg zon krĳgt, de grond enigszins
vruchtbaar is en hĳ ook niet compleet in de verharding
komt te staan. Zo krĳgen de stam en wortels genoeg
water en ruimte om te groeien.
De leerlingen gaan vervolgens op de gekozen plek
een diepe kuil graven. Let erop dat de bodem van de
kuil goed los wordt gestoken zodat overtollig water
weg kan. Het plantgat moet ongeveer 2 à 3 keer zo
groot zĳn als de kluit van de boom.

3. Doe aarde en water bij de boom
Een aantal leerlingen of volwassene(n) houdt de boom
vast terwĳl de rest er aarde bĳ schept. Laat de leerlingen goed de losse aarde rondom de boom aanstampen, zodat deze stevig vast komt te staan. Als de
aarde is aangestampt kan er vervolgens water bĳ de
boom worden gegoten.
Het is verstandig om na het planten een dikke bamboestok van 350 cm ongeveer 50 cm in de grond
tegen de stam te plaatsen. Deze binden de kinderen
vervolgens met wat bindbuis aan de stam vast. De
bamboestok zorgt voor wat extra stevigheid die de
boom in de beginfase nodig heeft. Hele fijne haarwortels, die water en voeding uit de grond opnemen,
breken ook niet af als de boom stevig in de grond
staat.

2. Meng de grond en plaats de boom in
het gegraven gat
Laat de leerlingen de bestaande grond in én buiten
het plantgat wat mengen met de zak potgrond. Haal
vervolgens voorzichtig de boom uit de plantzak en zet
deze stevig in de aarde. Zorg ervoor dat de boom in
het midden en recht in het gat staat. Je wil natuurlĳk
geen “Toren van Pisa” als boom! De bovenkant van de
kluit moet daarnaast op gelĳke hoogte van de oppervlakte van de bodem worden gehouden. Als de boom
namelĳk te diep staat rot de stam mogelĳk weg en niet
diep genoeg zorgt ervoor dat de wortels kunnen
uitdrogen.

4. De Schoolboom gaat groeien en
bloeien
Nu de boom is geplant kan de zon en regen haar werk
doen, maar het is ook leuk om de Schoolboom te
volgen, zodat de kinderen kunnen zien hoe deze
groeit en bloeit. Plaats daarom het QR-code
herinneringsplaatje en koppel deze aan de Schoolboom. Hoe? Zie daarvoor het ‘Instructieformulier
QR-code herinneringsplaatje’ in het lespakket.
Tip! Laat de kinderen een wens voor de boom
schrĳven en deze in de boom ophangen. Zie voorbeelden van wensbladen op:
boomfeestdag.nl/wensbladen

Tip! Een leuke extraatje voor de boom is het uitzetten van regenwormen. Wormen graven namelĳk kleine
gangetjes rondom de wortels en poepen en plassen
ook hierin. Dit zorgt voor genoeg zuurstof en wat extra
voeding voor de boom. Ben je geïnteresseerd in de
wormen? Neem dan een kĳkje op:
boomfeestdag.nl/wormen
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