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4. Het vormenvan eenCarpinusbetulus.
Plaats: Zaal' t Varenhof
ZateÍdagl maartvan 14.30uuÍ tot 17.30uur.
Leiding:SadiPreyers.
Deelnemers:
Wijcman Jiirgen, Van MeerhaegheArlette,
Thienpont Daisy, Rijcbosch Patrick, Poupaert
Jean Pierre, PuopaertBarf PessemierArlan,
FlorentJosé,VandewalleAndré.
Organisatie,
opnÍrmes
en verslag:CallebautEric.
De Carpinusbeflrlusis eenboomdie groeit aan
derandvanhetbos.Wanneerhij jong is heefthij
een kegelvormigeopbouw, later krij6 hij een
ovalevonn. Het is eenboomdie goedde snoei
verdraagtdochregelmatigbemestingwaagl.
De exemplarenwaaroverwe beschikkenzijn
reedsenkelejaren oud en hebbenreedsÍaining
achter de rug in een ronde schaal.Dit zal de
bewerkingenvereenvoudigen.
Zoalsnaargewoontewordende bomenuitgeloot
onderdedeelnemers.
Het toevalzal bepalenwie
welke boomte verwerkenkrijgt.
l. IIet verwijderenvan de aarde.
A. Wanneer we de wortelkluit openbreken
merken we dat de meeste deelnemerseen
gemarcotteerdeplant in handen hebben.Dat
heeft het voordeel dat er geen penwortel
aanwezig is en dat de stam reeds een
respectabeledikte heeft. Een paar mensen
moetgn wel eerst een hinderende wortel
terugsnoeien.
B. De aardeis nogal vochtig en laat zich niet
gemakkelijkverwijderen.De plant bevatdanook
veelmeerfijne bewortelingdan de Crassulavan
de vorigekeer.
2. Het bijsnoeienvan de wortels.
A. De wortelswordenteruggesnoeid
tot op een
zeventalcentimeter.
B.ZwarcwortelsvoÍmenhier overhet algemeen
genprobleemmeer.Alleen de deelnemers
die de
boom hellend willen plantenmoetende vorm
van de wortelsin overeenstemming
snoeien.
3. IIet substraataanbrengen.
A. Er wordt eengaasaangebracht
in de pot en
een laag lava van een paaÍ centimeterop de
bodemvan de pot gedeponeerd.

Eenkegelvormigheuveltjebij het plantenvoorkomt
dat deboomop eenholte staaten loskomt.

B. Er wordteersteenlaagsubshaat
aangebracht,
die we in het middenkegelvormig
ophogenom zekerte zijn dat shakshet midden
vande wortelkransgoedeaanrakingheeftmet
de aarde,zodathij niet los staatofverdoït.
C. De wortelswordengoedgespreidoverde
onderstelaagen de tweedelaagwordt stevig
aangednrkt.Wie de boomschuinzet moethem
wat hogerplantenom de afstandtussensestaÍn
ende poftandgrootgenoegte maken.
D. Aan de randvan de pot houdenwe toch nog
eenvingerbrederandoverom te verhinderen
dathet gietwaterover derandgaaten het de
tijd te gevenom in het substraatte tekken.
4. Het snoelen.
A. We hebbeneenvoorkantgekozenvoor de
boomenhebbenhemin dejuistestand
geplant.We duidendezevoorkantaanmet een
stukdraad.
B. We bekijkendeboomvooraanenbepalen
de driehoekdie we willen voÍïnen.
C. We bekijkendeboomvanbovenaan
en
bepalenwelketakkenniet sffaalsgewijzevan
de stamweglopenof kruisen.Dezezullen
moetenverwijderdworden.

f:

D. Diegenendie eenFukinagashi,gedreven
door de wind, willen vonnen,zullen een
geëigende
keuzemakenvooÍ hun takken.Hier
zullen detakkenevenwijdigén teruggebogen
lopenin de windrichting.

De lengÍe van onze draad moet anderhalf maal
de lengte zijn van de te bedradentak.
B. Het bedradenvan de enkelvoudige takken.

E. Eerstkuisenwe de verdordeen zieketakken
op, pasdaarnabeginnen\re aande echtesnoei.
F. We snoeiende takkenzodanigdathet
uitlopendeoogin de goederichting wijst. Om
het eenkanste geventot wasdomte komen
snoeienwe slechtsterugtot op enkele
millimeter.De restkunnenwe later wel
lvegnemen.
G. De takkenwaaraan\M€hvijfelen latenwe
staántot na de grovebedrading.Dan zullenwe
beterzien wat nodig en mogelijk is.
H. We proberendedriehoekdie we gekozen
haddente eerbiedigen.
5. IIet bedraden.
We kiezende dradenin functie vande dikte
van de tak.
A. Het bedradenvan de stam.

Steedsbedradenvan in de grond.

De stamwordt bedraadvan in de grondom de
draadvastte kunnenleggen.Deze draadzal
ook dienenals bevestigingvoor de bedrading
van de talÍ<enen zal in principedussteeds
moetenaanwezigzijn.
We bedradende stamin wijzerzin vanuit de
top bezien.De windingenmoetenniet te vast
zitten en mogenwat langerverlopenwaaÍ ze
niet dienenom de stamte buigen.Waarze wel
de starnin vorm moetenhoudenwordenze
dichterop elkaaraangebracht.

Door over de tak te gaan krijgen w€ een vast€re
bedrading.

We volgenmet de dunneredraadgedurende
eenpÍurÍwindingende dikke draadop de stam
en"lijmen" hemdaarmeevast.We leggennu
de draadoverdete bedradentaken zorgen
ervoordat de knoppenwordengespaard.ln
eenboclrtmoetende knoppenaande
buitenkantstaan.
C. Het bedradenvan tegenoverelkaarstaande
takken.
nodig.
Daarvoorhebbenwe geenstarndraad
We beginnenhalverwegede draadtegende
stamen bedradende eerstetak. Daamagaan
we met het andereeind rond de stamen
bedradende anderetak.
Als debinddraadvande stamin de wegis
zullenwe vanomde stambeginnen.

Zo weinig mogelijk de boominsnoeren.

D. De Carpinus heeft wel een doorgedreven
bedradingnodig.ln de lentegeefthij echtersnel
insnoering.We zullen dus tijdig de bedrading
moeten verwijderen en ze terug aanbrengen
vanafeindjuni.
tijdensde verhoutingsperiode
Zomersnoeiis toegestaandoch moet matig
gebeuren
gedurende
het eerstejaarom deboom
putten.
niet vollediguit te
Eric.

