
leibomen

Afstand tussen palen 3 meter, 
hart op hart

Boompaal, gefreesd h: 4 à 5 m d: 10 cm - Plantgat: 60 à 80 cm diep - Plantgat palen gevuld met stabilisé

Bamboestokken, l: min. 3m15
Bevestiging op palen met 
schroeven, voorboren!

Quercus  palustris
moeraseik
Deze eik heeft een  sterk gelobt, hel-
dergroen blinkend blad dat vrij groot is 
en  prachtig donkerrood verkleurt in de 
herfst. Hij groeit met een rechte stam en 
staat liefst op goed doorlatende grond. 
Hij kan korte tijd tegen overstromingen, 
maar verdraagt geen permanent natte 
gronden.

Tilia europaea ‘Pallida’
koningslinde
De Tilia europaea ‘Pallida’ is een prach-
tige, fors groeiende boom. Doordat zijn 
takken erg buigzaam zijn, is het een ide-
ale leiboom. Hij kenmerkt zich door zijn 
groene, gezonde bladeren aan roodbrui-
ne twijgen. De onderzijde van het blad is 
geelachtig groen, de bladstelen zijn iets 
rood aangelopen. Goed tegen wind be-
stand.

Carpinus betulus
haagbeuk
Een Carpinus die geleid wordt, vormt een 
ideale haag op hoogte. Op de stam van 
meestal twee meter, kan men een plat ge-
leide kruin laten uitgroeien van 2 tot 4 me-
ter. De bladeren zijn frisgroen en kleuren 
in de herfst goudgeel. Ze blijven ook in de 
winter gedeeltelijk hangen, maar minder 
dan bij de beukenhaag. Planten op 2 à 4 
meter van elkaar.

Liquidambar styraciflua ‘Worplesdon’
amberboom
Deze liquidambar heeft een handvormig 
glanzend groen blad met een zeer mooie 
abrikooskleurige tot oranjerode herfst-
kleur, elk jaar opnieuw. Ook zijn kurkach-
tige schors is zeer decoratief.

Photinia fraseri ‘Red Robin’
glansmispel
De glansmispel is een van de weinige 
wintergroene bomen. Vooral de rood 
uitlopende jonge bladeren zijn een stre-
ling voor het oog. Het oudere blad is 
glimmend donkergroen. De brede witte 
bloemtrossen geuren aangenaam. 

Platanus hispanica
plataan
De plataan wordt vaak gebruikt omdat hij 
goed in vorm gesnoeid kan worden. Zijn 
frisgroen handvormig blad is groot en zijn 
schors schilfert met gele of groenachtige 
vlekken mooi af. Door zijn snelle groei 
verkrijg je vlug een volle leiboom in de 
tuin.

Onze selectie
Pyrus calleryana ‘Chanticleer’

sierpeer
Deze sierpeer heeft vele troeven. Te be-
ginnen met zijn uitbundige en oogverblin-
dende witte bloei in april. Ook zijn leer-
achtig donkergroen blad siert deze boom 
en blijft tot de eerste vorst aan de boom. 
Zijn compacte, opgaande groei schept 
vele gebruiksmogelijkheden: als solitair, 
als leiboom of als scherm op hoogte.

Quercus ilex
steeneik
De steeneik komt van nature uit het Mid-
dellandse Zeegebied. Oude grote exem-
plaren sieren er marktpleinen en lanen. In 
ons kouder klimaat  groeit hij iets trager, 
waardoor hij minder snoei nodig heeft 
dan andere leibomen. De bladeren zijn 
dik, leerachtig en mooi donkergroen van 
kleur. Bovendien blijven zij zeer lang in 
het najaar aan de boom, wat de privacy 
verlengt.
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leiboom
Met leivormen kun je heel wat doen: je kan een 
natuurlijk scherm maken om een stuk tuin af 
te bakenen of te beschutten. Of je maakt een 
schaduwdak boven een terrasje in de tuin. 
Heerlijk om op de warmste zomerdagen toch 
volop van je tuin te blijven genieten. Verschil-
lende boomsoorten zijn geschikt om als lei-
vorm te gebruiken. Terwijl vroeger vooral fruit-
bomen geleid werden, komen vandaag ook 
loofbomen en hagen in de kijker.

 Soorten en vormen
•	Welke	 boom	 is	 het	meest	 geschikt	 voor	 jouw	

toepassing? Een loofboom (linde, plataan, 
amberboom, sierpeer, haagbeuk) of een fruit-
boom?

•	 Hoogte:	de	 totale	hoogte	van	de	 leiboom	kan	
je zelf bepalen. De gemiddelde stamhoogte be-
draagt 2 m. Vervolgens kan je het aantal etages 
zelf kiezen, van 3 tot 5 en meer. De tussenaf-
stand tussen de etages is afhankelijk van de 
boomsoort: een plataan met zijn grote bladeren 
kan een etage van 45 cm doen dichtgroeien, 
voor een sierpeer versmal je best tot 30 cm.

•	 Er	zijn	twee	gangbare	leivormen:	ofwel	werk	je	
met horizontale leitakken die etages vormen, 
ofwel snoei je als een haag op hoogte. De oor-
spronkelijke vorm van de leiboom is hier minder 
duidelijk.

 Hoe kies ik een leiboom?
•	 Leibomen	kan	je	kopen	met	‘blote	wortel’,	kluit	

of in pot. Met ‘blote wortel’ of kluit kan je ze 
planten van november tot april. In pot kunnen 
ze het jaar rond geplant worden.

•	Grootbladige	leibomen	zoals	de	plataan	of	linde	
groeien sneller toe, maar vragen meer snoei.

•	 Hou	 bij	 het	 planten	 rekening	 met	 de	 afstand	
tot de perceelsgrens. Hagen mogen op 50 cm 
geplant	worden,	bomen	op	200	cm.	Leibomen	
kunnen worden beschouwd als haag op hoog-
te. Vraag bij je gemeente naar de mogelijkhe-
den.

•	 Sommige	leibomen	zijn	bladhoudend	en	geven	
dus ook privacy in de winter, wat soms nuttig 
kan zijn. Anderzijds laten bladverliezende bo-
men meer licht door in de al donkere winter-
maanden.

  Hoe plant ik een leiboom?
1 Voor een mooi resultaat heb je een goed leiwerk 

nodig. Gebruik stevige leipalen van 4 tot 5 m 
lang en met 10 cm diameter als basis.  Plaats 
deze palen met een tussenafstand van zo’n 3 
meter. Graaf een gat van ongeveer 60 à 100 cm 
diep en veranker de paal hierin met zandcement 
(stabilisé).

Functioneel en esthetisch

2 Als horizontale leivormen bestaan er verschil-
lende mogelijkheden: stevige panlatten, sierlijke 
bamboestokken of minimalistische spandraad.  
Zorg er steeds voor dat de afstand tussen elke 
etage mooi gelijk is. Als je bamboestokken of 
spandraad gebruikt, kan je vooraf in de palen 
gaten boren op gelijke hoogten, waar ze ach-
teraf doorgestoken kunnen worden.

3 Bepaal de plantgaten. Maak de plantgaten vol-
doende groot, zeker 2 keer zo groot als de kluit 
of de pot, en voldoende diep.

4 Meng voldoende bodemverbeteraar (Vivimus 
universeel) in de bestaande grond.

5 Verdeel een handvol boomcapsules in het plant-
gat. Deze zorgen voor een goede verdeling van 
de meststoffen aan de wortels, zonder risico op 
verbranding.

6 Plant de boom even diep als hij op de kwekerij 
stond.

7  Druk de grond goed aan en begiet overvloedig.

8 Maak de horizontale gesteltakken van de boom 
vast aan het rekwerk met bindbuis. Overtollige 
takken mogen weggesnoeid worden.

 Verzorging
•	Op droge grond en bij langere droogteperiodes 

geef je in de beginperiode om de 1 à 2 weken 
water. 

•	Een bemesting elke lente met organische mest 
stimuleert de groei en verbetert de bladkwali-
teit.

 Snoeien
•	 Leibomen	worden	het	best	 in	het	voorjaar	ge-

snoeid. Zorg bij jonge aanplant er eerst voor dat 
voor elke etage de hoofdtakken worden opge-
leid aan het rekwerk. Doe dit met zachte bind-
buis. Overtollige takken mogen worden wegge-
snoeid. Eens de leivorm volledig klaar is, moet 
je elk voorjaar de op de hoofdtak uitgelopen 
twijgen terugsnoeien.

•	 Leibomen	als	scherm		(zoals	een	haag	op	hoog-
te) kunnen machinaal of met de haagschaar ge-
snoeid worden eind juni.

 Leifruit
Plant laagstammige fruitbomen voor het plukge-
mak (maximum 1,5 m tot 2 m). De meeste fruit-
bomen worden in een V of U-vorm aangeboden. 
Plant ze tegen een warme zuidmuur of als af-
scheiding in de tuin. Peren zijn de gemakkelijkste 
fruitsoort om in leivorm te houden.
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