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Plantwijzer knotbomen
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Wilgen, populieren, lindes, elzen en essen zijn geschikt om te planten als 
knotbomen. Vierjarige takken van een knotboom (wilgen en populieren) 
worden gesnoeid en vervolgens geplant om opnieuw uit te groeien. Deze 
takken hebben in tegenstelling tot lindes, elzen en essen geen wortels. 
Lindes, elzen en essen worden geplant als boom en worden na circa vier 
jaar geknot. 

Planten
Plaats de takken of het plantgoed tussen de vier en acht meter uit elkaar. 
Zaag de onderzijde van de vierjarige takken schuin af, verwijder de top en 
alle zijtakken. Verwijder van de onderste meter hier en daar reepjes bast. 
Maak met de grondboor een plantgat van circa 1 meter diep en duw de tak 

stevig in het gat. Knip de tak tot twee meter boven het maaiveld af. 
Plaats op één of twee meter afstand van de knotbomenrij een raster, om 
beschadiging van de stam door vee te voorkomen. 
Bij het planten van lindes, elzen en essen kun je gebruikmaken van 
laanbomen (c.a. 2,25 meter hoog). Voor het planten van bomen hoger dan 
twee meter, kun je de Plantwijzer (fruit)bomen raadplegen. 

Knotten
Knot de bomen tussen januari en half maart. Voor de linde, wilg en populier 
geldt dat eens in de drie tot vijf jaar alle takken tegelijk tot de knot afgezet 
moeten worden. Elzen en essen worden eens in de vijf tot tien jaar tot tien 
centimeter boven de laatste snoeiplek afgezet. 

Van staak tot knotboom


