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VERZORGING PLANTEN 
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Acer 

De Japanse esdoorn (Acer) is een traag groeiende 

struik of boom met een dicht bladerdak. Deze 

struiken of bomen verschillen in bladkleur, 

bladvorm, hoogte en herfstkleur. In het najaar 

kleuren ze prachtig rood, geel of oranje. In de 

winter verliezen ze hun blad en wordt de plant 

kaal.  

Water geven De acer houdt niet van teveel water. 

Bij goed doorlatende grond adviseren wij de acer 

eenmaal per week water geven. Bij het 

aanplanten en zeer warme dagen kunt u tot 

driemaal per week water geven. Zorg dat de 

wortels niet voortdurend in het water staan want 

dit kan zorgen voor rottende wortels.  

Licht en standplaats Plaats de acer op een 

beschutte zonnige tot half beschaduwde 

standplaats. De acer kan goed tegen vorst en is 

goed winterhard doordat ze in de winter hun 

bladeren verliezen. Zorg in de winter dat de kluit 

niet door en door vochtig is. Dit kan zorgen voor 

schade aan de plant doordat de wortels 

bevriezen.  

 

Acer planten De acer is geschikt voor zowel in een sierpot als in vollegrond te planten. Dit vanwege de 

langzame groei en mooie uiterlijk. Je kan de Acer het beste verpotten wanneer de plant kaal is. Het 

vroege voorjaar is daar uiterst geschikt voor. Acers houden van een luchtige, goed waterdoorlatende 

grond. Maak de grond goed vochtig en zet daar de acer in. Vul het gat aan met grond en zorg dat de 

plant stevig staat zodat hij niet omwaait. Dit door de grond aan te drukken rondom de kluit. Het is aan 

te raden om een Acer los van andere planten te planten. Zo komt hij het best tot zijn recht en kan hij 

volledig uitgroeien tot zijn prachtige natuurlijke vorm. 

Snoeien Beperk het snoeien van de Acer tot een minimum om het karakteristieke uiterlijk van de boom 

te bewaren. Kleine of slecht geplaatste scheuten kunt u licht terug knippen. Dit type snoeien gebeurd 

in de maanden juli en augustus. Dikke takken die verwijderd dienen te worden snoeit u het best in de 

maanden november en december. De acers zijn dan in een ruststand. Als het vriest moet er wel even 

gewacht worden tot de vorst voorbij is. Dode takken kunt u zonder risico wegsnoeien. 
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Azalea 

Je kent wellicht de grote 

Rododendronstruiken, maar er 

bestaan ook laagblijvende 

struiken en dwergvarianten. De 

azalea is daar een voorbeeld 

van. Je hebt de bladverliezende 

soorten (Azalea mollis) en de 

traag groeiende, blad houdende 

soorten (Japanse azalea’s) die U 

bij Petrivo vindt. 

Water geven De kluit van de 
azalea moet steeds vochtig zijn. 
Bij goed doorlatende grond 
adviseren wij de azalea eenmaal 

per week water te geven. Liefst water geven met regenwater omdat kraantjeswater teveel kalk bevat. 
Bij het aanplanten en zeer warme dagen kunt u de azalea tot driemaal per week water geven. Zorg dat 
de wortels niet voortdurend in het water staan want dit kan zorgen voor rottende wortels. 

Licht en standplaats Plaats de azalea op een plek in de halfschaduw. Hier is het vochtiger en dat heeft 

de azalea graag. De azalea doet het ook prima in de volle zon. In tegenstelling tot de Rododendron, die 

niet van de zon houdt. De Japanse azalea kan goed tegen vorst en is goed winterhard. De azalea kan 

temperaturen tot beneden de -15 graden Celsius gemakkelijk weerstaan.  

Azalea planten De azalea is geschikt voor zowel in sierpot als in vollegrond te planten. Je kan de azalea 

het beste verpotten in het vroege voorjaar. Dit is de ideale periode omdat je zo volop kan genieten van 

de bloeiperiode. Azalea’s houden van luchtige, goed waterdoorlatende grond. Er mogen geen harde 

lagen in zitten. Plaats de kluit niet dieper dan de kluit hoog is in het nieuwe plant gat. Vul het gat 

rondom de kluit aan met grond en zorg dat de plant stevig staat. Dit door de grond aan te drukken 

rondom de kluit. Draag zorg voor voldoende water gedurende de eerste maanden. Dit om te zorgen 

dat de wortels zich gaan nestelen in hun nieuwe omgeving. Het is aan te raden om de azalea los van 

andere planten te planten. Zo komt hij het best tot zijn recht en kan hij volledig uitgroeien tot zijn 

natuurlijke vorm.  

Snoeien De azalea’s groeien langzaam. Daarom is snoeien niet nodig. Mocht u het nodig vinden dan 

kunt u dit wel doen. U kunt de azalea snoeien aan het einde van de winter wanneer de plant in rust is 

en het niet vriest. Of u knipt de struik terug na de bloei in de maanden mei en juni. Knip bloemenresten 

weg zonder de nieuwe knoppen te beschadigen. De azalea goed terugsnoeien kan, om de struik te 

verjongen en een mooie vorm te geven. Doe dit niet jaarlijks. 
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Butia 

De butia is een redelijk trage groeier. Ze hebben 

redelijk wat warmte nodig om te groeien en 

komen dan ook pas laat in het seizoen op gang. 

Deze palmsoort met een ruwe, grijze stam en 

lange gebogen bladeren wordt in ons klimaat best 

toch als kuipplant behandeld. Zodat je hem 

makkelijk kan laten overwinteren op een lichte, 

vorstvrije plaats. Staat de butia in vollegrond, dan 

heeft hij zeker bescherming nodig bij periodes met 

strenge vorst. De palm kan afsterven door 

vorstschade in het groeipunt.     

Water geven De butia houdt van een vochtige 

kluit tijdens de zomerperiode. Bij goed 

doorlatende grond adviseren wij de butia 

eenmaal per week water te geven. Als het echt 

warm wordt kunt tot driemaal per week water 

geven. Dit hangt af van de hoeveelheid water die 

u toedient. Zorg ervoor dat de kluit vochtig is. 

Tijdens de winterperiode heeft de butia minder 

behoefte aan water. Let tijdens deze periode op 

dat de kluit niet vochtig is tijdens de vorst. Dit kan 

vorstschade oplopen. 

Licht en standplaats De butia is een echte 

zonneklopper. Zet hem daarom op een zonnige plaats, met goed drainerende grond. De butia is niet 

echt een winterharde palmboom. Als je hem bij ons in de volle grond zet, dien je hem echt tegen te 

strenge vorst te beschermen. Verder is het sterk aan te raden om deze palm in de winter te 

beschermen tegen nattigheid, want in combinatie met strenge vorst kan dit fataal zijn voor de 

palmboom. Je kan je butia ook gewoon in een grote pot zetten, zodat je hem in de winter makkelijk 

kan binnen zetten.  

Butia planten Wij adviseren om de butia in een sierpot te houden. De butia is niet echt een 

winterharde palmboom en in pot kan je hem in de winter makkelijk binnen zetten. De butia kan je bij 

voorkeur verpotten in het voorjaar.  

Snoeien Verwijder de onderste laag bladeren indien deze lelijk worden. Dit gaat het gemakkelijkst 

indien je de veren naar beneden buigt en vervolgens zo dicht mogelijk bij de stam het blad afsnijd. Je 

kunt hier ook een sterke snoeischaar voor gebruiken. Knip deze onderste bladeren bij voorkeur in de 

lente weg. 
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Camelia 

De camelia is een traag groeiende, groenblijvende 

struik of boom met donkergroene, glanzende 

bladeren. De bloemen stralen in het wit, paars en 

rood. Veel cameliasoorten bloeien van februari 

tot mei, als andere planten in jouw tuin daar nog 

niet klaar voor zijn! 

Water geven De camelia houdt van een vochtige 

kluit in de zomerperiode. Gebruik bij het gieten 

geen kraanwater, camelia’s zijn geen 

kalkliefhebbers. Regenwater of ontkalkt water is 

ideaal. Bij goed doorlatende grond adviseren wij 

eenmaal per week water te geven. Bij het 

aanplanten en zeer warme dagen kunt u tot 

driemaal per week water geven. Zorg dat de 

wortels niet voortdurend in het water staan want 

die kan zorgen voor rottende wortels. 

Licht en standplaats Kies voor je camelia een 

halfschaduwrijke omgeving, beschut tegen koude 

wind en direct zonlicht. De camelia houdt niet van 

koude wind en extreme warmte. Geef dus de 

voorkeur aan een beschutte plaats, een plaats in 

de halfschaduw. Let op, de camelia verdraagt 

geen plek tegen een muur op het zuiden. De 

knoppen van de bloemen moeten koel blijven om zich te openen. 

Camelia planten Camelia's kunnen zowel in sierpotten als in volle grond worden aangeplant. 

Groenblijvende planten zoals de camelia verplaats je liefst tussen oktober en maart maar niet wanneer 

het vriest. Verplanten in de zomer is niet ideaal want dan hebben ze heel veel water nodig om al hun 

blad te kunnen onderhouden. Om de camelia in vollegrond te planten zorg je voor zachte turfgrond in 

het nieuwe gat waar de plant hoort te komen. Zorg dat je zoveel mogelijk kluit aan de plant laat. Let 

erop dat je de plant een plekje geeft waar geen ochtendzon komt. Als het flink vriest kan de zon de 

knoppen 's winters ontdooien waarna ze direct bevriezen. Daar kunnen die knoppen niet tegen en 

zullen vervolgens afvallen. Ook een plek op het zuiden is niet goed omdat het daar te heet wordt. Vul 

het gat rondom de kluit aan met grond en zorg dat de plant stevig staat zodat hij niet omwaait. Dit 

door de grond aan te drukken rondom de kluit. Draag zorg voor voldoende water gedurende de eerste 

maanden. Dit om te zorgen dat de wortels zich gaan nestelen in hun nieuwe omgeving. 

Snoeien De camelia groeit lekker langzaam, zo’n vijftien tot twintig centimeter per jaar. De eerste jaren 

hoef je dan ook niet te snoeien. Beperk de snoei tot enkele uitstekende takken. Je snoeit altijd pas na 

de bloei in de maanden mei en juni. Laat de plant verder met rust. 
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Canariensis 

Veel mensen zullen deze palm herkennen van 

vakanties naar tropische landen, waar de phoenix 

canariensis veel gebruikt wordt als 

straatversiering. Deze palm is groenblijvend en 

kan wel 13 meter hoog worden in de natuur. Hij 

wordt door vele als de meest bekende palmsoort 

ter wereld gezien. 

Water geven De phoenix canariensis palmen zijn 

palmen die veel water verbruiken. De grond mag 

nooit uitdrogen. Maar pas op dat de palm niet 

met zijn wortels in het water blijft staan. Dit zorgt 

ervoor dat de wortels gaan rotten. Bij het 

aanplanten en zeer warme dagen is dagelijks 

water geven noodzakelijk. 

Licht en standplaats Plaats de phoenix 

canariensis op een zonnige standplaats waar hij 

veel direct zonlicht krijgt. Het blad verdraagt 

direct zonlicht. Ook buiten kan de palm in de volle 

zon staan. Ouder blad kan verbranden in het 

directe zonlicht, maar het nieuwe blad is hier 

prima tegen bestand. Wanneer de Phoenix 

canariensis te donker staat, zal de palm geen 

nieuw blad aanmaken. 

Phoenix canariensis planten Wij adviseren om de canariensis in een sierpot te houden. De canariensis 

is niet echt een winterharde palmboom en in pot kan je hem in de winter makkelijk binnen zetten. Je 

kunt de canariensis verpotten met voorkeur in het voorjaar.  

Snoeien Bruine of gele bladeren zijn vaak de onderste bladeren van een palm. Meestal is er niets mis 

met de gezondheid van de palm, maar is dit het natuurlijke proces. Bovenin vormen zich weer mooie 

verse groene bladeren. Indien veel bladeren, en niet alleen de onderste krans, bruin of geel worden. 

Kan dit het gevolg zijn van te veel of te weinig water. Ook kan een plotseling overgang naar te veel 

direct zonlicht de oorzaak zijn. 

Bruine bladpuntjes kun je simpelweg wegknippen met een gewone schaar. Verwijder de onderste laag 

bladeren indien deze lelijk worden. Dit gaat het gemakkelijkst indien je de veren naar beneden buigt 

en vervolgens zo dicht mogelijk bij de stam het blad afsnijd. Je kunt hier ook een sterke snoeischaar 

voor gebruiken. Pas hierbij wel op voor de doorns. 
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Citrusboom 

De citrusboom is een naam voor bomen of 

struiken die citrusvruchten dragen. Bij Petrivo 

hebben we citrusbomen die appelsienen of 

citroenen als vrucht dragen. De citrusboom is een 

prachtige sierplant die traaggroeiend en 

groenblijvend is in de winter. Het is belangrijk om 

te weten dat de boom geen winterharde plant is! 

Wij adviseren om de plant in een sierpot te 

houden, zodanig je deze in de winter binnen of in 

een serre kan plaatsen. 

Water geven De citrusboom dient in vochtige 

grond te staan. Met name in de zomer, wanneer 

de plant buiten staat, is het verstandig de grond 

regelmatig te controleren. Voorkom dat de 

Citrusplant met zijn wortels in een laag water 

komt te staan, hierdoor kan wortelrot optreden. 

Licht en standplaats De citrusboom is een 

mediterraanse boom die van nature in het warme 

Spanje voorkomt. In deze landen ontvangen de 

citrusbomen gedurende de hele dag zonlicht en 

zijn zij in staat zich goed te ontwikkelen en te 

groeien. In België, waar de intensiteit van de zon 

aanzienlijk minder is, heeft de plant meer moeite 

zich te ontwikkelen. Hierdoor is het van belang de citrusboom zoveel mogelijk zonlicht te bieden. Plaats 

de citrusboom op een standplaats in de volle zon. Probeer hem buiten zoveel mogelijk uit de wind te 

plaatsen.  

Citrus planten Wij adviseren om de citrus in een sierpot te houden. De citrusboom is niet echt een 

winterharde boom en in pot kan je hem in de winter makkelijk binnen zetten om hem te laten 

overwinteren. De boom laten overwinteren op een lichte plek bij een temperatuur tussen de 5°C en 

10°C is van groot belang. De boom laten overwinteren in de serre van een kwekerij of thuis in een 

kleine serre of oranjerie is ideaal. Vorstvrije ventilatie is hier een vereiste. Als sierpot kies je voor een 

bak die groter is dan de huidige kweekpot. De citrus beschikt zo over een grotere waterbuffer die het 

vocht zal bijhouden. Daarnaast biedt de verse grond over meer voedingsstoffen. 

Snoeien Je kan een citrusboom in zijn vorm snoeien. Hierdoor behoudt hij zijn vorm en uitstraling. Het 

is het goed voor de plant. Hij hoeft zijn energie over minder takken te verspreiden en dit is goed voor 

de vitaliteit van de plant. Ook kan zonlicht de kern van de kruin bereiken. Het snoeien van een 

citrusboom kan je het beste doen in het voorjaar, in deze periode is de plant in zijn groeiperiode en zal 

hij zich snel herstellen. Verkleurende bladeren zijn veelal een teken van teveel water. Indien de 

bladeren geel-bruin worden is het verstandig de plant minder water te geven. 
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Druivelaar 

De druivelaar kan als klimplant worden 

aangeplant. Bij Petrivo kunt u echter een 

druivenstruik aanschaffen welke op stam is 

gekweekt.  

Water geven De druivelaar dient enkel in het 

eerste jaar na beplanting water te krijgen. De 

wortels dienen zich nog te nestelen in hun nieuwe 

omgeving. Na een jaar kunnen de wortels zichzelf 

voorzien van water. 

Op extreem warme dagen is het verstandig de 

grond regelmatig te controleren en water toe te 

dienen als de grond droog is. Voorkom dat de 

druivelaar met zijn wortels in een laag water komt 

te staan. Druivelaars hebben een hekel aan natte 

voeten, wortelrot kan hier optreden.  

Licht en standplaats Om een druivelaar gezond te 

houden doet u er verstandig aan een zon rijk 

plekje in uw tuin te geven. Ze staat het liefst tegen 

een muur of gevel aan. Ook moet het kunnen 

waaien rond de druif, de verluchting verlaagt de 

kans op schimmels.  

Druivelaar planten Druivelaars kunnen zowel in 

sierpotten op het terras als in volle grond worden aangeplant. Het voorjaar is een mooi moment om 

te planten. Om de druivelaar in vollegrond te planten zorg je voor zachte turfgrond in het nieuwe gat 

waar de druivelaar hoort te komen. Plaats de druivelaar in het gat en vul het gat rondom de kluit aan 

met grond. Zorg dat de plant stevig staat zodat hij niet omwaait. Dit door de grond aan te drukken 

rondom de kluit. De eerste maanden zorg je voor voldoende water. Dit om te zorgen dat de wortels 

zich gaan nestelen in hun nieuwe omgeving. 

Snoeien Vorm snoei zorgt er voor dat de plant de vorm krijgt die we voor ogen hebben. Een goede 

vuistregel bij het snoeien: hoe minder takken aangehouden worden, hoe groter en voller de 

druiventrossen zullen zijn. Voor het verkrijgen van goede trossen druiven is het snoeien dus belangrijk. 

Maar in België is het klimaat niet ideaal om die trossen te verkrijgen. Je hoeft weinig te doen bij het 

snoeien. Alleen een beetje oppassen dat de vorm behouden blijft en dat de plant niet toch stiekem 

andere wegen zoekt. De druivelaar is namelijk een echte klimplant. 
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Enkianthus 

Deze zeer unieke en traag 

groeiende tuin- en terrasplant 

heeft ieder seizoen zijn charmes. 

In de winter heeft de plant geen 

blad, maar wel zeer mooi hout. 

In de maanden april en mei 

komen op de nog kale takken de 

witte bloemen. In de 

zomermaanden is de enkianthus 

fris groen, dit groen blad kleurt 

naar zeldzaam, prachtig rood in 

de maanden oktober en 

november. 

Water geven De enkianthus kan 

vrij goed tegen droogte en houdt 

van een matig vochtige kluit. Bij 

goed doorlatende grond en op 

zonnige dagen adviseren wij 

eenmaal per week water te 

geven. Dit geldt ook voor het aanplanten. Zorg dat de wortels niet voortdurend in he water staan want 

dit kan zorgen voor rottende wortels.  

Licht en standplaats De enkianthus kan vrij goed tegen droogte en direct zonlicht maar een plekje in 

de halfschaduw is ideaal. Enkianthus is een echte buiten plant en kan zelfs in pot tot – 20 graden Celsius 

hebben. 

Enkianthus planten De enkianthus is geschikt voor zowel in een sierpot als in vollegrond te planten. 

Dit vanwege de langzame groei en mooie uiterlijk. Je kan de enkianthus het beste verpotten wanneer 

de plant kaal is. Het vroege voorjaar is daar uiterst geschikt voor. Voor de enkianthus in vollegrond te 

planten, zorg je voor zachte turfgrond in het nieuwe gat waar de plant hoort te komen. De enkianthus 

houdt van een luchtige, goed waterdoorlatende grond. Zet de enkianthus in het nieuwe gat en vul het 

gat aan met grond. Zorg dat de plant stevig staat zodat hij niet omwaait. Dit door de grond aan te 

drukken rondom de kluit. Draag zorg voor voldoende water gedurende de eerste maanden. Het is aan 

te raden om een enkianthus los van andere planten te planten. Zo komt hij het best tot zijn recht en 

kan hij volledig uitgroeien tot zijn prachtige natuurlijke vorm. 

Snoeien De enkianthus hoeft niet na elke bloei gesnoeid te worden. Wilt u de struik in een zekere vorm 

behouden, dan moet de enkianthus na de bloei gesnoeid worden. Dit is in de maanden mei en juni. 

Omdat enkianthus ook als bonsai verkrijgbaar is moet je deze wel in vorm houden door middel van 

snoeien. Deze langzame groeier vraagt weinig onderhoud. 
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Ilex 

De ilex crenata (Japanse hulst) wordt veel 

gebruikt als tuinbonsai. Het is een groenblijvende 

plant met Buxus-achtige gekartelde bladeren. Het 

zijn zeer traag groeiende planten. In de zomer 

komen er kleine witte bloemetjes aan die 

opgevolgd worden door zwarte bessen.  

Water geven De ilex crenata houdt van 

voldoende water. Bij goed doorlatende grond en 

op warme dagen adviseren wij de ilex crenata 

tweemaal per week een goede portie water te 

geven. Een goede portie twee keer in de week is 

beter dan elke dag een beetje water. De bodem 

moet in tussentijd kunnen opdrogen zodat de 

wortels lucht krijgen. Geef niet te veel, anders 

zullen na een tijd de wortels rotten en je plant 

sterven. 

Licht en standplaats De ilex crenata houdt van 

goed doorlatende grond en groeit zowel in zon als 

schaduw goed. Hij houdt wel van een enigszins 

beschutte plaats, want van veel wind kan het blad 

lelijk worden. Als de plant eenmaal ergens staat, 

moet hij zo min mogelijk worden verplaatst.  

 

Ilex planten De ilex crenata is geschikt voor zowel in een sierpot als in vollegrond te planten. Dit 

vanwege de langzame groei en prachtige uiterlijk. Je kan de ilex bij voorkeur in het voorjaar planten. 

De ilex crenata houdt van een luchtige, goed waterdoorlatende grond. De grond mag niet te droog 

worden voor de ilex crenata, dus maak de grond goed vochtig en zet daar de ilex crenata in. Vul het 

gat aan met grond en zorg dat de tuinbonsai stevig staat. Dit door de grond aan te drukken rondom de 

kluit. Draag zorg voor voldoende water gedurende de eerste maanden. De ilex crenata heeft een 

prachtig uiterlijk waardoor hij het best tot zijn recht komt als hij los staat van andere planten.  

Snoeien Laat de nieuwe groei ongeveer 1 tot 1,5 cm uitgroeien knip dit dan terug tot 2 of 3 blaadjes.  

Zo ontstaat een zeer mooie fijne vertakking. Storende takken kan het hele jaar door gesnoeid worden. 

Snoeien is geen probleem, je kunt hem zelfs in vorm snoeien. Doe dat laat in het voorjaar. Het snoeien 

van de ilex kun je beter niet doen bij zonnig weer, omdat de kleine blaadjes dan kunnen verbranden. 
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Juniperus 

De juniperus is een tuinbonsai 

met een blauwgroene kleur. Het 

krijgt kleine zwarte bessen. De 

juniperus is traaggroeiend en 

blijft de gehele winter groen. De 

tuinbonsai doet het goed bij 

extremere situaties zoals 

duinbeplanting en extreme 

koudes. 

Water geven De wortels van de 

juniperus houden niet van een 

natte grond. Voorzichtig zijn en 

niet te veel water geven. Wij 

adviseren bij goed doorlatende 

grond de juniperus water te geven wanneer de kluit wat gedroogd is. Zorg dat de wortels niet 

voortdurend in het water staan want dit kan zorgen voor rottende wortels. 

Licht en standplaats Plaats de juniperus het hele jaar buiten, op een plaats met veel zon. Het heeft 

veel zon nodig om de bessen tot rijping te laten komen. In de winter kan hij goed vorst verdragen, in 

de zomer aanhoudende droogte.  

Juniperus planten De juniperus is geschikt voor zowel in een sierpot als in vollegrond te planten. Dit 

vanwege zijn langzame groei en prachtige uiterlijk. Je kan de juniperus verplanten in het voorjaar. Zorg 

voor zachte turfgrond in het nieuwe gat waar de plant hoort te komen. Plaats de juniperus in het 

nieuwe gat en vul het gat aan met grond. Zorg dat de plant stevig staat door de grond rondom de kluit 

aan te drukken. Draag zorg voor voldoende water gedurende de eerste maanden. De juniperus is 

uitermate sterk, zowel in de zon als in de halfschaduw en komt goed tot zijn recht als hij los van andere 

planten staat. Zo kan hij volledig uitgroeien tot zijn fantastische, natuurlijke vorm. 

Snoeien De juniperus hoeft niet gesnoeid te worden. Door het verwijderen van de zijtakken ontstaan 

er kale plekken, die nooit meer dichtgroeien. 
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Kurkeik 

De kurkeik is een blad houdende eik die relatief 

langzaam groeit. Van oudsher wordt deze boom 

aangeplant voor kurkwinning. Deze kurk wordt 

gebruikt voor wijnfleskurken, schoenzolen, 

vloeren enzovoort. 

De kurkschors mag pas worden geoogst bij een 

stamdoorsnede van circa 60 cm. Dit pellen van de 

stam doet men om de 10 jaar. De kurk dat om de 

stam groeit, beschermt de boom in de winter en 

heeft een grijsbruine kleur. Het veroorzaakt diepe 

en onregelmatige lijnen en geeft de boom zijn 

bijzondere uiterlijk. Door de kurk is de boom 

winterharder dan de olijfboom! 

Water geven De kurkeik houdt van een vochtige 

kluit. Bij goed doorlatende grond adviseren wij de 

kurkeik eenmaal per week water te geven. Bij het 

aanplanten en zeer warme dagen kunt u tot 

driemaal per week water geven. 

Zolang het water goed kan wegstromen en niet 

blijft staan, is het geen probleem als u eens te veel 

geeft. Een nieuwe boom heeft water nodig om te 

kunnen wortelen. Geef geen water als het vriest.  

Licht en standplaats De winterhardheid van de kurkeik is een van zijn mooie eigenschappen. De boom 

is wel winterhard tot -20 graden Celsius! Op een beschutte plek, beschermd tegen gure wind, zal het 

blad ook langer aan de boom blijven. Kurkbomen die al wat ouder zijn, ondervinden weinig problemen 

in koude winters. In zachte winters blijft het blad mooi donker grijsgroen, is het een strenge winter 

dan kan het blad bruin kleuren en afvallen, maar de boom zal weer in het voorjaar uitlopen. Een 

beschutte plek, uit de koude wind en tocht, is ideaal. 

Kurkeik planten De kurkeik kan in de volle grond geplant worden en zal daar ook hoger groeien en 

beter tot zijn recht komen dan in een sierpot. Met tot zijn recht komen bedoelen we dat de kruin  voller 

zal worden. De kurkeik stelt niet veel eisen aan de grond, behalve dat deze goed waterdoorlatend 

moet zijn. Zorg voor zachte turfgrond in het nieuwe gat waar de kurkeik hoort te komen. Plaats de 

kurkeik in het gat en vul het gat aan met grond rondom de kluit. Druk de grond rondom de kluit goed 

aan. Draag zorg voor voldoende water gedurende de eerste maanden. De wortels moeten zich 

nestelen in hun nieuwe omgeving. 

Snoeien De kurkeik is zeer gemakkelijk en vergt vrijwel geen onderhoud. Na een strenge winter kan 

het blad bruin worden en vallen deze af in maart. Hierna verschijnt er in april weer nieuw vers blad. 

Snoeien indien hij te groot wordt is voldoende. 
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Olijf 

De olijfboom staat symbool voor vrede, liefde en 

trouw. De olijfboom is een gewild geschenk bij 

geboorte, huwelijk en als aandenken bij het 

overlijden van dierbare. De boom groeit 

aanvankelijk relatief langzaam, heeft een dikke 

stam en blijft groen gedurende de winter. De Olea 

Europea die zich in ons assortiment bevindt heeft 

kleine olijven die nauwelijks eetbaar zijn. 

Olijfbomen kunnen vele honderden jaren oud 

worden. 

Water geven  De olijfboom dient altijd in licht 

vochtige grond te staan. Dit houdt in dat zeker in 

de zomer het niet onbedenkelijk is om twee tot 

drie keer per week water te geven, indien hij in de 

volle zon staat. Voorkom bij het water geven dat 

de Olijfboom met zijn wortels in een laag water 

komt te staan, hierdoor kan wortelrot optreden. 

Wortelrot kan pas na verloop van tijd zichtbaar 

worden in de plant.  

Licht en standplaats Plaats de olijfboom op een 

standplaats in de volle zon. De olijfboom is in 

beperkte mate winterhard. Hoe groter en ouder 

de olijfboom, hoe beter ze tegen de vorst kan. De 

grotere bomen (vanaf 20cm. stamomtrek) kunnen -12 graden Celcius verdragen voor korte tijd. De 

oudere bomen mogen het hele jaar in volle grond staan. Echter bij kleinere olijfbomen adviseren we 

ze in een pot te houden. 

Indien de vorst zich een langere tijd aanhoudt kunnen er het best enkele maatregelen worden 

getroffen. Lange periodes van vorst kunnen bijvoorbeeld bladval veroorzaken. Als de boom niet te 

groot is kan hij wat beschut worden weggezet. Bijvoorbeeld onder een afdak in een hoek. De boom 

kan ook worden beschermd door de kluit of pot goed in te pakken. Dit kan bijvoorbeeld met de 

potbescherming. De kluit moet de boom namelijk in leven houden. Om de kans van bladbehoud bij 

strenge vorst zo groot mogelijk te houden en eventueel beter herstel kunt u ook de kruin inpakken. 

Let wel: Er moet nog voldoende luchtstroom zijn. Het liefste met speciaal beschermingshoes. 

Winterbeschermhoezen verhogen de temperatuur met 7 graden Celsius, deze doeken zijn gemaakt 

van fleece en laten vocht en licht door. Gebruik van noppenfolie (bubbeltjes plastic) wordt afgeraden. 

Dit zorgt namelijk voor condensvorming waardoor de vorst sterker toeslaat. 



 
 

 
 

 

 
Hooghuisweg 12 | B-2860 Sint-Katelijne-Waver | België | info@petrivo.com | +32 (0)15 55 26 81 

Olijfboom planten De olijfboom kan je zowel in een sierpot als in de vollegrond plaatsen. Wij adviseren 

om de kleinere olijfbomen in een sierpot te houden, de grote exemplaren kan je planten in de 

vollegrond.  

Je kan de olijfboom planten in het voorjaar. Zorg voor zachte turfgrond in het nieuwe gat waar de plant 

hoort te komen. Olijfbomen houden van luchtige, goed waterdoorlatende grond. Plaats de olijfboom 

in het gat en vul het gat aan met grond. Zorg dat de olijfboom stevig staat door de grond aan te drukken 

rondom de kluit. Draag zorg voor voldoende water gedurende de eerste maanden.  

Om een olijfboom in een sierpot te planten, kies voor een sierpot die groter is dan de huidige 

kweekpot. De boom heeft zo voldoende ruimte om zich verder te ontwikkelen. Sierpotten die 

afgeleverd worden door Petrivo, zijn voorzien van afvoergaten die niet zichtbaar zijn. Het overtollige 

water kan zo weglopen zodat de boom niet in het water blijft staan. Wanneer je een olijfboom hebt in 

een pot, kun je hem verplaatsen en ben je veel vrijer in de keuze van je standplaats. Als de olijfboom 

op een plaats staat die veel zon krijgt in de zomer is alles verder in de orde. De afscherming van wind 

en de standplaats dicht tegen muren in een hoek zijn vooral belangrijk naar de winter toe. 

Snoeien Het snoeien van een olijfboom kan je het beste doen in het voorjaar. In deze periode is de 

plant in zijn groeiperiode en zal hij zich snel herstellen. Je kan de olijfboom in zijn vorm snoeien.  

Hierdoor behoudt hij zijn mooie vorm en uitstraling. Dat is goed voor de boom omdat hij zijn energie 

over minder takken hoeft te verspreiden en dit is goed voor de vitaliteit van de plant. Je kan hem ook 

niet snoeien en een “verwilderde” look geven. Dat is een persoonlijke keuze.  

Verkleurende bladeren zijn veelal een teken van te veel water. Indien de bladeren geel-bruin worden 

is het verstandig de plant minder water te geven.  

  



 
 

 
 

 

 
Hooghuisweg 12 | B-2860 Sint-Katelijne-Waver | België | info@petrivo.com | +32 (0)15 55 26 81 

Pinus  

De pinus (Japanse Witte Den) komt voor in de 

gebergten van Japan. Door zijn fijne naalden en 

robuuste schors groeit deze groenblijvende 

tuinbonsai uit tot een prachtige bonsai. De 

Parviflora die bij Petrivo te vinden is, is een 

winterharde soort. Het is een makkelijke Bonsai 

om te verzorgen en onderhouden. 

Water geven De pinus houdt niet van te veel 

water, maar van een vochtige kluit. De tuinbonsai 

mag bij voorkeur niet kletsnat staan, maar laat de 

boom echter nooit uitdrogen. Bij warme 

zomerdagen mag men iets meer water geven dan 

gebruikelijk. De pinus kan geringe droogte 

verdragen, zolang deze tijdens hete zomerdagen 

niet volledig uitdroogt. 

Licht en standplaats Zoals elke naaldboom heeft 

deze voldoende licht nodig. De pinus kan prima in 

de volle zon worden gezet. 

 

Pinus planten De pinus is geschikt voor zowel in een sierpot als in de vollegrond te planten. Dit 

vanwege zijn langzame groei en fantastische uiterlijk. Je kan de pinus het veiligste planten in de periode 

van ongeveer half april tot eind mei. De pinus is uit zijn winterslaap en de wortels beginnen weer te 

werken. Om de pinus in vollegrond te planten, zorg voor zachte turfgrond in het nieuwe gat waar de 

plant hoort te komen. De pinus houdt van een luchtige, goed waterdoorlatende grond. Zet de pinus in 

het gat en vul het gat aan met grond. Zorg dat de plant stevig staat door de grond aan te drukken 

rondom de kluit. Draag zorg voor voldoende water gedurende de eerste maanden. De wortels dienen 

zich te nestelen in hun nieuwe omgeving. Het is aan te raden om een pinus los van andere planten te 

planten. Zo komt hij het best tot zijn recht en kan hij volledig uitgroeien tot zijn prachtige natuurlijke 

vorm. 

Snoeien Tijdens het snoeien worden de naalden niet geknipt. Indien je deze zou knippen, worden die 

bruin en vallen ze af. Bij een pinus ga je de “kaarsen” snoeien. Die kaarsen worden in het najaar 

gevormd en in het voorjaar kan je ze knippen. Dit doe je door ze te halveren, knip deze gewoon in 

twee. Zwakke kaarsen laat je ongemoeid. Kaarsen waar al naalden uitgroeien, snoei je volledig weg. 
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Steeneik 

De groenblijvende eik groeit relatief langzaam. De 

steeneik wordt veel aangeplant in kuststreken als 

sierboom. De boom is bestand tegen de zilte 

zeewind en de luchtvervuiling in de stad. 

Water geven De steeneik behoeft weinig water. 

De bodem mag niet te nat zijn. Alleen in de 

periode van aanplant is het noodzakelijk om de 

boom regelmatig water te geven. Zodat de 

wortels kunnen wortelen. Wanneer de boom 

goed geworteld is kan de boom zichzelf van water 

voorzien. Bij extreme warmte adviseren we de 

steeneik een gietbeurt te geven. 

Licht en standplaats De steeneik staat er om 

bekend goed tegen de wind te kunnen, juist ook 

goed tegen zilte zeewind. De boom staat graag in 

kalkrijke en vrij droge grond. Jonge bomen 

kunnen minder goed vorst verdragen dan de 

oudere bomen. De steeneik is winterhard tot -12 

°C. De wat jongere bomen zijn meer vorstgevoelig 

en kunnen in de winter altijd afgedekt worden. 

Wanneer een steeneik al langere periode in de 

grond staat hoeft de eik niet meer afgedekt te 

worden in de wintermaanden. 

Steeneik planten De steeneik kan in de volle grond geplant worden en zal daar ook beter tot zijn recht 

komen dan in een sierpot. Met tot zijn recht komen bedoelen we dat de kruin voller zal worden. De 

steeneik stelt niet veel eisen aan de grond, behalve dat deze goed waterdoorlatend moet zijn. De 

steeneik overleeft niet bij het te diep aanplanten van de boom. Heel belangrijk. Het is aan te raden om 

de boom een beetje hoger te planten dan de begane grond. Zodanig het water makkelijk weg kan 

stromen. 

Om de steeneik te planten in volle grond, zorg voor zachte turfgrond in het nieuwe plant gat. Plaats de 

steeneik in het gat en vul het gat aan met grond rondom de kluit. Zorg dat de boom stevig staat door 

de grond rondom de kluit goed aan te drukken. Draag zorg voor voldoende water gedurende de eerste 

maanden. De wortels moeten zich nestelen in hun nieuwe omgeving. 

Snoeien Steeneiken behouden hun blad en kan je eigenlijk het jaar door een uitdunning snoei geven. 

Behalve net voor en tijdens vorstperiodes. Met een uitdunning snoei bedoelen we een snoei die niet 

te ingrijpend is voor de boom. De beste periode om steeneik te snoeien is in de maanden juni en juli. 

Deze maanden zijn het meest ideaal. Indien de steeneik harder gesnoeid moet worden kan dat het 

beste worden gedaan in het najaar. De sapstroom van de boom is dan in rust.   
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Taxus 

De taxus heeft een schilferige stam, die de taxus 

er oud uit laat zien. Een erg gewaardeerde 

eigenschap in Bonsai. De taxus is een trage 

groeier, met een slanke elegante stam en 

groenblijvend in de winter. De taxus heeft een 

vrucht van kleine rode bolletjes.  

Water geven De taxus is erg gevoelig voor natte 

voeten. Als een taxus geel begint te worden, is dit 

meestal een teken van te natte wortels. Gebruik 

daarom altijd zeer goed drainerend grond bij de 

taxus tuinbonsai. 

In de winter is het extra belangrijk dat de kluit niet 

te nat is. Als de kluit bevriest terwijl er veel water 

in zit loop je bij taxus veel risico op wortelschade. 

De plant zal dan afsterven. 

Licht en standplaats Taxus kan van schaduw tot 

volle zon hebben. Bij voorkeur staat de taxus in de 

halfschaduw. 

Taxus planten De taxus is geschikt voor zowel in 

een sierpot als in vollegrond te planten. Dit 

vanwege de langzame groei en het prachtige 

uiterlijk. Je kan taxus het beste planten voor de 

knoppen open gaan, het begin van het voorjaar is daar uiterst geschikt voor. De taxus houdt van een 

luchtige, goed waterdoorlatende grond. Vul het gat aan met grond en zorg dat de plant stevig staat 

zodat hij niet omwaait. Dit door de grond aan te drukken rondom de kluit. Draag zorg voor voldoende 

water gedurende het de eerste maanden. Het is aan te raden om een taxus los van andere planten te 

planten. Zo komt hij het best tot zijn recht en kan hij volledig uitgroeien tot zijn prachtige natuurlijke 

vorm.  

Snoeien Taxus reageert zeer goed op snoeien. Na de snoei komen overal waar zonlicht komt nieuwe 

knoppen. Om goede plateaus te ontwikkelen is het belangrijk om correct te snoeien. In de loop van de 

zomer als je eerste groei afgehard is snoei je terug tot op 8-12 paar naalden nieuwe groei. Het gevolg 

hiervan is dat de knopzetting zich verder zet op de takken. 
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Trithrinax 

De palm vormt regelmatig een groep met drie of 

vier stammen, die tot 6 m hoog kunnen worden. 

De trithrinax is groenblijvend gedurende de 

winter en traag groeiend. De stammen dragen de 

resten van de oude bladeren en hebben vezels, die 

grote stekels vormen. De bladeren zijn groen tot 

groengrijs. De vruchten zijn klein en geelachtig. 

Water geven De trithrinax houdt niet van teveel 

water, u mag hem niet te nat zetten. De palm 

wordt het best geplant op een heuveltje, zodat 

het overvloedig water makkelijk weg kan.  

Licht en standplaats De palm mag in de volle 

grond geplant worden. Ze moet absoluut in de 

volle zon. Ze heeft veel warmte nodig om te 

kunnen groeien. Ze groeit zeer traag. Let er wel 

op dat nattigheid in de winter niet goed is bij erg 

koude temperaturen. Bescherm dus goed het 

groeipunt zodat deze zeker niet beschadigd 

wordt. Het is een waaierpalm die bijzonder goed 

tegen de wind kan. De palm kan ook tegen 

kalkgronden en tegen de droogte.  

Trithrinax planten De palm is niet ideaal om in 

pot gekweekt te worden. Wij adviseren om deze palm in vollegrond te planten. Zorg voor zachte 

turfgrond in het nieuwe gat waar de plant hoort te komen. Een luchtige, goed waterdoorlatende grond 

is zeer belangrijk. Zet de trithrinax in het gat en vul het gat aan met grond. Zorg dat de plant stevig 

staat zodat hij niet omwaait. Dit door de grond aan te drukken rondom de kluit. Draag zorg voor water 

gedurende het de eerste maanden als het droog is. De trithrinax dient zich te wortelen in haar nieuwe 

omgeving.  

Snoeien Bruine of gele bladeren zijn vaak de onderste bladeren van een palm. Meestal is er niets mis 

met de gezondheid van de palm, maar is dit het natuurlijke proces. Bovenin vormen zich weer mooie 

verse groene bladeren. Indien veel bladeren, en niet alleen de onderste krans, bruin of geel worden. 

Kan dit het gevolg zijn van te veel of te weinig water. Ook kan een plotseling overgang naar te veel 

direct zonlicht de oorzaak zijn. Bruine bladpuntjes kun je simpelweg wegknippen met een gewone 

schaar. Verwijder de onderste laag bladeren indien deze lelijk worden. Dit gaat het gemakkelijkst 

indien je de veren naar beneden buigt en vervolgens zo dicht mogelijk bij de stam het blad afsnijd. Je 

kunt hier ook een sterke snoeischaar voor gebruiken. 
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Trachycarpus 

De trachycarpus is de meest winterharde palm uit 

ons assortiment. De palm is geschikt om zonder 

enige bescherming in de volle grond te zetten. 

Niet verwonderlijk als je de plaats van oorsprong 

kent: de hoger gelegen gebieden aan de 

Himalaya. Sneeuw in de winter op de bladeren is 

er normaal. De prachtige palm is groenblijvend in 

de winter en traag groeiend. Het heeft een 

vezelachtige stam en grote, waaiervormige 

bladeren. 

Water geven  De trachycarpus Fortunei houdt van 

een vochtige kluit gedurende de zomer. Vooral bij 

warme dagen, is dagelijks een flinke scheut water 

nodig. De grond mag niet uitdrogen in de zomer. 

Gedurende de winter is het juist beter om de 

grond droog te houden. Dit voorkomt 

vorstschade. 

Licht en standplaats De trachycarpus wenst veel 

zonlicht. Buiten kan de palm in de volle zon staan. 

Plaats deze palm niet in de volle wind, blad zal 

daardoor sneller afsterven. Een standplaats naast 

een schutting of muur is ideaal. Bescherm de 

palm bij nachttemperaturen onder de -15 graden. 

Dit kan met speciale winterhoes voor palmen.  

Trachycaprus planten  Hoe groter de wortelkluit van de palm, hoe beter deze palm bestand is tegen 

lage temperaturen. Petrivo beschikt over trachycarpussen die geschikt zijn voor zowel in een sierpot 

als in vollegrond te planten. Je kan de trachycarpus bij voorkeur in de lente planten. Gedurende die 

periode herstellen de wortels het snelst. Zorg voor zachte turfgrond in het nieuwe gat waar de plant 

hoort te komen. De trachycarpus houdt van een luchtige, goed waterdoorlatende grond. Plaats op de 

turfgrond de palm en zorg dat de palm op dezelfde hoogte komt als de begane grond. Vul het gat aan 

met grond en zorg dat de plant stevig staat zodat hij niet omwaait. Dit door de grond aan te drukken 

rondom de kluit. Draag zorg voor voldoende water gedurende de eerste maanden. Het is aan te raden 

om de palm op een beschutte plek te planten. De bladeren gaan zo niet rap beschadigd worden. 

Snoeien Bruine of gele bladeren zijn vaak de onderste bladeren van een palm. Meestal is er niets mis 

met de gezondheid van de palm, maar is dit het natuurlijke proces. Bovenin vormen zich weer mooie 

verse groene bladeren. Indien veel bladeren, en niet alleen de onderste krans, bruin of geel worden. 

Kan dit het gevolg zijn van te veel of te weinig water. Ook kan een plotseling overgang naar te veel 

direct zonlicht de oorzaak zijn. Bruine bladpuntjes kun je simpelweg wegknippen met een gewone 

schaar. Verwijder de onderste laag bladeren indien deze lelijk worden.  
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Vijg 

De vijgenboom of vijg is eenvoudig te 

onderhouden en makkelijk te planten. Door de 

keuze van de juiste standplaats voor je 

vijgenboom, kan een vijg een flinke en lekkere 

oogst leveren. Je kunt ze gewoon in de volle grond 

planten en behalve wat snoeien heb je er weinig 

werk aan.  

Water geven De vijgenboom heeft een hekel aan 

natte voeten. De plant moet echt niet te nat 

staan. Een manier om te zorgen dat de plant zeker 

niet te nat staat, is om hem iets hoger te planten 

dan de begane grond. 

In principe heeft de vijg de rest van het jaar weinig 

extra water nodig. In pot kan de vijg echter geen 

uitgebreid wortelgestel ontwikkelen, watergeven 

op regelmatige basis is dus een noodzaak, de 

vijgenboom zal door het slaphangen van de 

bladeren ook een duidelijk signaal geven dat er 

extra water vereist is . 

Licht en standplaats De vijgenboom is een 

zonneminnende soort, die in ons klimaat, de 

warmste en de meest zonrijke plaats vereist. Een 

vijg plant je het beste op een beschutte, warme plek. Ideaal is om de plant tegen een muur of een 

schuur te planten. Als je de mogelijkheid hebt, plant de vijgenboom dan tegen een muur aan de 

zuidzijde. De muur stopt de koude wind die vaak uit het Noordwesten of Noorden waait. De zon 

verwarmt de muur en de muur geeft ook nadat de zon onder is nog warmte af. De vruchten worden 

nu snel rijp. Heb je deze ideale omstandigheden niet, zorg dan in ieder geval dat de vijg niet vol in de 

wind staat.  

Vijg planten Een vijgenboom kan zowel in een sierpot als in vollegrond gepland worden. Om een 

vijgenboom in vollegrond te planten, plant je kleine, jonge vijgenboompjes alleen in het voorjaar. Dan 

hebben ze het hele seizoen om goed te wortelen zodat ze klaar zijn voor de eerste winter. Grotere 

vijgenbomen beschikken over een grotere wortelkluit en zijn beter bestemd tegen de vorst. Vijgen 

houden van luchtige, goed waterdoorlatende grond. Plaats de vijg in het gat en vul het gat op met 

grond rondom de kluit. Vervolgens druk je de grond rondom de kluit aan zodat de boom stevig staat. 

Zorg voor voldoende water gedurende de eerste maanden. De wortels dienen zich te nestelen in hun 

nieuwe omgeving.  

Snoeien Bij het snoeien haalt men het dode hout uit de boom en worden takken weggesnoeid om de 

plant in gewenste vorm te houden. De snoei van de vijgenboom wordt best toegepast tijdens de 
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rustperiode vanaf eind november tot januari als alle bladeren er zijn afgevallen. Te laat snoeien kan de 

vijgenstruik gaan doen bloeden. Bij het snoeien kan er uit de takken een wit melksap afgescheiden 

worden. Dit kan irriterend zijn voor de handen of de ogen. Dus pas hiervoor op. Ook in de zomer kun 

je overigens prima snoeien wanneer er takken in de weg zitten. Dat kan zeker gebeuren want de 

vijgenboom is een snelle groeier. Een vijg heeft eigenlijk niet meer nodig dan wat uitdun snoei. 
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Yucca Rostrata 

De Yucca Rostrata is een groenblijvende plant 

tijdens de winter. Het heeft een magnifieke kroon 

met een groot aantal lange, blauwgroene 

bladeren van ongeveer 40-60 centimeter lengte 

die bijna een complete bol vormen. De yucca 

wordt niet groter dan 4,5 meter. Op oudere 

leeftijd krijgt de plant meerdere stammen. In de 

late lente en begin van de zomer verrast de 

Rostrata u met witte, bloemen. De bloemstengel 

is ongeveer 60 centimeter hoog en heeft een groot 

aantal, helderwitte vlezige bloemen. De oude 

bladeren bedekken de stam tot aan de grond, 

maar worden dikwijls afgeknipt tot kort voor de 

kop. 

Water geven  De Yucca heeft een hekel aan natte 

voeten. De plant moet echt niet te nat staan. Een 

manier om te zorgen dat de plant zeker niet te nat 

staat, is om hem iets hoger te planten dan de 

begane grond. In principe heeft de Yucca de rest 

van het jaar weinig extra water nodig. In pot kan 

de Yucca echter geen uitgebreid wortelgestel 

ontwikkelen, watergeven is dus een noodzaak. 

Behalve in de winterperiode.  

Licht en standplaats De Yucca Rostrata is vorstgevoelig, maar een echte blikvanger in uw tuin of op 

het terras. De Yucca prefereert volle zon en voldoende licht. Een plaats in de volle zon is dus ideaal, 

maar ook in half schaduw doet de Yucca Rostrata het goed. De Yucca is gevoelig voor vocht. In de 

wintermaanden is de vochtigheid op zijn hoogst en kan rotting van het groeipunt optreden. Wij 

adviseren enige bescherming in de natste maanden. Het wortelgestel vervult een zeer grote functie, 

dit dient ontwikkeld te zijn voordat de winter begint!  Als kuipplant kan de Yucca buiten worden gezet 

van half mei. In het najaar adviseren we de Yucca binnen te halen voor de eerste nachtvorst. In volle 

grond overwinteren is geen probleem, bij extreme temperaturen de plant beschermen tegen 

invriezen.  

Yucca planten  De yucca stelt weinig eisen aan de grondsoort, deze mag zelfs zanderig zijn, als het 

maar voldoende gedraineerd is. Voor het planten in de volle grond dient een eventueel aanwezige 

ondoordringbare laag volledig worden verwijderd, tot liefst 1 meter diep bij yucca’s.  

 


