Onze selectie
• Ook bamboe in pot moet tijdens de winter water krijgen. Probeer na een vorstperiode zo snel
mogelijk water te geven.

Snoeien
• Bamboe kan je snoeien. Hoogtesnoei wordt
evenwel afgeraden met uitzondering van hagen. De plant verliest hierdoor een deel van zijn
speelse en luchtige karakter.
• Er is een onderscheid tussen opsnoeien, uitdunnen en haagsnoei.
Opsnoei: deze techniek wordt vaak toegepast
bij Phyllostachys-soorten. Het is het weghalen van de onderste takken. Hierdoor ontstaat
meer transparantie. De karakteristieken van de
halmen (kleur, strepen, vlekken, etc.) komen zo
beter uit.
Uitdunnen: dit kan toegepast worden op Phyllostachys-soorten. Het doel is om ook weer
een transparantere plant te krijgen. Dit bereik je
door het aantal halmen per vierkante meter te
beperken. De plant zal je er –afhankelijk van de
soort- ook voor belonen door iets dikkere stammen te produceren.
Haagsnoei: uitgaande van een wat lagere haag
van de Fargesia-soorten kan er behoorlijk strak
gesnoeid worden.

Soorten zonder wortelbegrenzer
Fargesia ‘Jiuzhaigou 1’
Fargesia murieliae ‘Jumbo’
Fargesia robusta ‘Campbell’
Fargesia rufa

blad
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bleekgroen, klein blad
glanzend groen blad
glanzend, klein appelgroen blad
heldergroen glanzend blad
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geelgroene halmen
diepgroene halmen met bleek schutblad
groene overhangende halm met bleek schutblad
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groen tot groengele halmen
gele halmen met groene horizontale strepen
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bruinzwarte halmen
okergele halmen met groene strepen
stugge opgaande halmen
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Soorten waarvoor wortelbegrenzer aan te raden is
Phyllostachys aurea
diepgroen
Phyllostachys aureosulcata ‘Spectabilis’ groen blad
Phyllostachys bissetii
donkergroen blad
Phyllostachys nigra
grijsgroen blad
Phyllostachys vivax ‘Aureocaulis’
groen blad
Pseudosasa japonica
groot, glanzend groen blad

bamboe

Z: zon · H: halfschaduw

Tip
Gebruik een rizoombarrière of een wortelbegrenzer, zeker bij woekerende soorten.
Dit is een kunststof wand die het ongewild woekeren tegengaat. Zo voorkom je
wildgroei.
We raden aan om de rizoombegrenzer 65 cm schuin in de grond in te graven
en enkele centimeter boven de grond te laten uitsteken. Het plaatsen van het
materiaal kan onder een bepaalde hoek gebeuren, zodat de wortelstokken naar
boven worden geleid.
De plaats waar de twee zijden van het doek aan mekaar wordt verbonden,
kan eventueel verstevigd worden met schroeven of bouten. Het verruimt de
toepassingsmogelijkheden van bamboe en kan veel onderhoud voorkomen. Je kan
het materiaal in zijn geheel rond één plant zetten of toepassen op een hele groep
planten, zodat de bamboes enkel groeien op de afgebakende plaats.
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Bamboe

Een natuurlijke afscherming
Het ritselen van de wind door bamboe brengt
veel mensen tot rust. Bamboe is mooi in elk
seizoen. Wintergroen, winterhard en erg sterk.
Bamboe verdient zijn plaats in een rustige tuin
of in een jungletuin. Wil je snel meer privacy of
een groen massief dan is bamboe de plant bij
uitstek. Bamboe kan in volle grond, maar doet
het ook zeer goed in potten op een terras.

Soorten en vormen
Je kan bamboe onderverdelen volgens de groeieigenschappen (het al dan niet woekeren):
• Fargesia groep: deze middelhoge tot hoge
bamboes (2 à 3 m) kennen een enorme diversiteit aan stengelkleuren, schutblaadjes en
groeihoogtes. Ze hebben zodenvormende ondergrondse wortels (rizomen) die niet woekeren.
Ze groeien zowel in de zon als de schaduw. Ze
breiden zich heel langzaam polvormig uit in de
breedte. Zelfs na tientallen jaren zie je nog duidelijk waar de afzonderlijke planten geplaatst
werden. De stengels zijn meestal dun, minder
dan 2 cm dik, en staan zeer dicht op mekaar.
Deze bamboe is uitermate geschikt voor groene
massieven of middelhoge hagen. Ook in pot is
hij een opvallende terrasplant.

• Phyllostachys groep: deze groep omvat de
hogere bamboes (3 tot 5 meter) met een heel
mooi bladvolume. Er bestaan prachtige soorten met zwarte, felgroene en gele stammen, die
mooi aandikken. Deze bamboes staan liefst in
volle zon en kunnen een stootje wind verdragen. Ze groeien snel en zijn dus erg geschikt als
je snel privacy wenst. Ze zetten zich voort via
ondergrondse rizomen, waardoor de struik een
serieuze oppervlakte kan innemen, gewenst
maar ook vaak ongewenst. Met een goede rizoombarrière kan je dit woekeren perfect onder
controle houden en zo onbezorgd genieten van
de pracht van een bamboe. Deze wortelbegrenzer is per lopende meter te koop in het plantencentrum.
• Sasa groep: een aantal van deze soorten zijn
agressieve woekeraars en hiermee moet je bij
aanplant rekening houden. Hier is een rizoombarrière noodzakelijk!

Hoe kies ik een bamboe?
• Welk effect wil je bereiken en in welke tijdspanne? Wens je een onmiddellijk volwassen ogend
effect, dan kies je voor grote planten die 60 tot
100 cm van elkaar geplant worden. Wens je snel
meer privacy dan is de Phyllostachys de beste

keuze. Ben je op zoek naar een lager groenblijvend element in de tuin dan ben je beter af met
een Fargesia.
• Wat is de beschikbare ruimte? Hoe hoog mag
de bamboe worden?
• Waar komen de planten te staan? Bepaalde
soorten gedijen beter wanneer ze niet in de
volle zon staan, anderen dan juist weer wel.
• Komt de bamboe in volle grond of in potten te
staan? Alle bamboes zijn geschikt om in pot te
plaatsen. In kleinere potten doet de Fargesia
rufa het goed. In grotere potten als afscheiding
van het terras zijn de phyllostachys-soorten
echte uitblinkers door hun mooi, groot groen
bladvolume. Het is wel belangrijk om bamboes
in pot voldoende water en voeding te geven zodat de kluit niet uitdroogt.

Hoe plant ik een bamboe?
• Bamboe kan het hele jaar rond worden aangeplant, omdat ze in potten worden aangeboden.
• Een winterbeschutting met een mulchlaag is
aan te bevelen.
• Bamboe is niet veeleisend qua standplaats.

• Bamboe vraagt geen specifieke aanpassingen
van de grondsoort. Bij de aanplant van bamboe
vermeng je DCM Vivimus (bodemverbeteraar)
met de reeds aanwezige aarde. Deze bodemverbeteraar verhoogt de kwaliteit van de grondstructuur en draineert zware gronden. Bij bamboe is dit belangrijk aangezien ze niet graag
natte voeten hebben. Bij de aanplant voorzie
je, afhankelijk van de soort, (zeker bij de phyllostachys en de sasa-soorten) een rizoombarrière. Het gebruik ervan wordt verder toegelicht
bij onze ‘Tip’.
• Bij het aanleggen van een haag hangt de individuele plantafstand af van hoe snel je een dichte
haag wil hebben. Zet je 2 planten per meter,
dan heb je meteen een dichte haag. De bamboe
wordt het best zo’n 100 cm van de erfafscheiding aangeplant. Met de wortelbegrenzer voorkom je dat uitlopers ook bij de buren opduiken.

Verzorging
• Wie hard groeit kan ook wel wat extra’s gebruiken. Daarom is bemesten een prima idee. Bemesten kan vanaf maart tot september met de
organische meststof van DCM ‘Siergrassen en
bamboe’.
• Er is nauwelijks wintervoorbereiding nodig. De
afgevallen bladlaag is meestal voldoende als
winterbeschutting. Is er geen bladlaag aanwezig of vind je de laag te dun, dan kan je aanvullen met een laag schors.
• Bamboe is een waterminnende plant maar
houdt toch niet van te natte voeten. Vergeet niet
om tijdens de eerste groeiseizoenen in drogere
periodes extra te beregenen. Als de bladeren
oprollen bij droogte dan is het hoog tijd om water te geven.

Phyllostachys aurea

Fargesia robusta ‘Campbell’

Phyllostachus aureosulcata ‘Spectabilis’

Pseudosasa japonica

