Onze selectie
Carpinus betulus
Haagbeuk
Vooral bekend als haagplant maar
Carpinus laat zich ook vormen tot dakboom. Hij loopt vroeg in het voorjaar
frisgroen uit en geeft een goudgele
verkleuring in de herfst. De snoeiwijze wijkt af van de andere dakbomen.
Carpinus kan je makkelijk met een
haagschaar in vorm snoeien. Daardoor
uitermate geschikt voor een strak, niet
al te groot dakvlak bv 1,5 x 1,5 m.

Liquidambar styraciflua ‘Worplesdon’

Amberboom
Matig groeiende boom met een
handnervig glanzend groen blad. Op
de takken vormen zich decoratieve
kurklijsten. In de herfst is het een
echte blikvanger met een zeer uitbundige herfstverkleuring gaande van
dieprood tot abrikooskleur. Door zijn
tragere groei duurt het iets langer om
het dakvlak volledig te sluiten, maar
hierdoor moet je slechts één maal per
jaar snoeien. Het ideale dakvlak hier is
2 x 2 m.

Morus alba ‘Macrophylla’

Witte Moerbei
Breed uitgroeiende boom met prachtig
diepgroen glanzend blad. Draagt in de
zomer vruchtjes die evenwel niet uitrijpen en dus geen vlekken geven op een
onderliggend terras. Geef deze boom
ook voldoende groeiruimte, met een
dakvlak van 3 x 3 m of groter, zo komt
hij het beste tot zijn recht.

Platanus hispanica

Plataan
Weelderig groeiende boom met frisgroen ingesneden blad. De grijsbruine
schors schilfert mooi af met typisch
geelgroene vlekken. Het uiterlijk van
de plataan creëert een zomers en zuiders effect in de tuin wat nog versterkt
wordt door de juiste beplanting en verharding. Bij voorkeur te gebruiken voor
grotere dakbomen, bv 3 x 3 m als dakvlak of groter.

dakbomen

Platanus hispanica ‘Alphen’s Globe’

Bolplataan
Deze variëteit werd geselecteerd op
een kleiner blad en een tragere groei.
Dit maakt deze plataan uitermate geschikt voor het vormen van een kleiner
dakvlak, bv 2 x 2 m. Ook deze soort
moet slechts eenmaal per jaar gesnoeid worden.

Pyrus calleryana ‘Chanticleer’

Sierpeer
Matig groeiende boom met een mooi
leerachtig glanzend groen blad, dat
tot zeer laat in het najaar aan de boom
blijft. Alvorens het blad uitloopt, bloeit
deze boom prachtig wit. De herfstkleur
van de bladeren is felgeel. Hij groeit
iets trager dicht, maar moet dan ook
minder intensief gesnoeid worden. Het
dakvlak is hier 2 x 2 m.
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Dakbomen
Natuurlijke parasols
De dakboom wordt nog te weinig toegepast in de
hedendaagse tuin. Hij biedt nochtans een aantal
mogelijkheden die de klassieke leivorm niet heeft.
Mits een doordachte plaatsing vormt een
dakvorm een natuurlijke parasol die verkoelende
schaduw geeft op warme zomerdagen en de bescheiden winterzon doorlaat.
Zeker in kleinere tuinen of in stadstuinen geeft hij
extra privacy tegen inkijk van bovenaf. De
strakkere dakvorm laat zich ook perfect gebruiken
als architecturaal element bv. als accentuering
van een inkom of als levende pergola.

Soorten en vormen
Er zijn verschillende soorten verkrijgbaar. Voor een
kleinere ruimte zijn bv haagbeuk en bolplataan uitermate geschikt. De sierpeer is dan weer een bloeiende
dakvorm. De andere soorten, zoals de Amberboom,
worden eerder gekozen voor hun mooie bladkleur of
bladvorm.

Hoe kies ik een dakboom?
• Dakvormen worden zowel in container, met kluit als
met blote wortel aangeboden.
• Bepaal eerst je doelstellingen: welke sfeer wil je bereiken of hoe groot is de te overspannen oppervlakte?

Hoe plant ik
een dakboom?

Het plaatsen van een
dakboom vraagt wat
werk; maar zeker
haalbaar voor iemand
met groene vingers.
1 Plaats vier palen (vierkant of rondhout naar eigen
keuze, diameter 8 à 10 cm) in een vierkant met een
zijde van 1 m. Zorg ervoor dat de bovenkant van de
palen waterpas staat, iets boven de enthoogte van
de dakboom. De voet van de palen plaats je ongeveer 40 à 50 cm diep.
2 Maak een ruim plantgat in het midden van het vierkant. Meng bodemverbetering (Vivimus) met de uitgehaalde grond. Komt de boom middenin een groter
terras te staan, kan je ook een drainagedarm ingraven om tijdens langere droogteperiodes water te geven.
3 Plaats vervolgens de boom zodat de stam mooi in
het midden komt en zorg ervoor dat de kluit volledig
bedekt wordt met de tuingrond. Als er een voorlopige steunconstructie aan de boom vastgebonden
is kan je die best nu verwijderen. Meng organische
meststof (5 à 7 plantbriketten DCM) met de aanwezige grond zodat de plant voldoende voeding krijgt.
Gebruik nooit verse stalmest!

4 De steunconstructie wordt meestal gemaakt in bamboe. Leg de eerste 4 bamboestokken kruiselings
over elkaar zodat je in het midden een vierkant krijgt
dat even groot is als de tussenafstand tussen de
kernen van de palen. Die kruising wordt doorboord
en later bovenop de palen geschroefd met roestvrije
schroeven. Vervolgens verdeel je de overige bamboestokken zodat je een raster krijgt met vierkanten
van ongeveer 30 op 30 cm. Elke kruising wordt vastgebonden met bindbuis of met bindstrips.
5 Met hulp van een tweede paar handen leg je het
frame bovenop de palen en vervolgens kan het definitief bevestigd worden.
6 Laatste stap is het aanbinden van de gesteltakken
op het frame. Dit doe je best met bindbuis om insnijden te voorkomen.

Verzorgen
Dakbomen snoei je bij voorkeur na de winterperiode
(uitgezonderd de haagbeuk). Alle opgaande takken
worden weggesnoeid en indien nodig worden gesteltakken verlengd en aangebonden tot het frame mooi
gevuld is.

Tip
Met 4 dakbomen maak je een ecologische carport!

• In het plantencentrum helpen we je graag om tot de
juiste keuze van je dakboom te komen.
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