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Inplant instructies & verzorging



Welkom
Dankjewel voor je bestelling bijSTOX. Jouw huis of 
tuin is weer iets groener. We hebben elk product 
met liefde zelf gekweekt of zorgvuldig geselecteerd 
bij onze kwekers. Voor jou!

Elke plant verdient de juiste inplant- en verzorgingstips. Voor je ligt de 
handleiding om je nieuwe tuinplant(en) een gelukkig leven te geven. 
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Voordat je
gaat planten
Zorg ervoor dat de grond goed voorbereid is. Denk hierbij aan 
een voedselrijke, luchtige en onkruidvrije grond. 

Wortels hebben zuurstof nodig om te kunnen ademen en voor de 
opname van meststoffen zodat de plant goed kan groeien. Zorg dat 
de afwatering goed is. Er kan na een flinke regenbui water blijven 
staan, waardoor de grond verzadigd is met water en de wortels 
zonder zuurstof zitten. Maak de grond daarom altijd goed los, tot 50 
cm, voordat je begint met planten.

Blijft het water te lang staan na 

een flinke regenbui? Boor dan met 

een grondboor gaten  van 80cm 

diep (2 tot 3 gaten per m2.)  
Vul deze met grove grind.

Tip
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Voordat je
gaat planten

Blote wortel In potKluit
Zo snel mogelijk inplanten 
(uiterlijk binnen 3 dagen)

Planttijd: 
Half oktober t/m half april

Zo snel mogelijk inplanten 
(uiterlijk binnen 5 dagen)

Planttijd: 
Half september t/m april

Zo snel mogelijk inplanten. 
Planten gekweekt in pot 
kunnen langer boven de 
grond blijven staan bij de 
juiste verzorging

Planttijd: 
Jaarrond

De plant dient na aankoop 
zo snel mogelijk ingeplant te 
worden. 

Lukt dit niet? Haal de plant meteen uit de verpakking zet ze op 
een beschutte, koele plek en zorg ervoor dat de wortels goed 
vochtig blijven. 

Let op. Bij vorst niet inplanten.

Planttijd
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Span een touw over de lengte van de haag. Graaf een sleuf 
langs het touw af van circa 35-45 cm breed en diep afhankelijk 
van grootte van de kluit. (circa 1,5x zo groot als de kluit)

Stap

Stap

1

2

Stap

Voeg een laagje aanplantgrond toe in de sleuf en 
meng deze met de eigen grond. (circa 5-10 cm) 

3
Maak de wortels van de plant goed vochtig.

Voordat je gaat inplanten. Zorg dat de grond goed voorbereid 
is zoals op pagina 4 omgeschreven.  Bekijk in het schema op 
pagina 5 wanneer je planten geplant dienen te worden.

1. Inplanten 
van hagen
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Verdeel de planten over de lengte van de sleuf en zorg ervoor 
dat deze op de juiste hoogte staan.  Kijk tot waar de plant 
altijd in de grond/pot heeft gestaan, dit zie je aan de kleur 
van de bast. Het donkere gedeelte moet in de grond zitten. 
Let op! Verwijder nooit de jute zak om de kluit, deze vergaat 
vanzelf. Indien er draadkluit om de wortels zit, dien je deze 
aan de bovenzijde los te knippen en naar onderen te klappen. 
Zo voorkom je dat het ijzer in de stam groeit.

Druk de grond goed aan (niet te vast) en 
geef dan voldoende water. Bemest 1 tot 
2 keer per jaar zodat de plant mooi en 
gezond blijft.

Vul het plantgat op met de uitgegraven grond 
vermengd met aanplantgrond. Zorg ervoor dat alleen 
de kluit bedekt is met aarde. 

Ingeplant. Wat nu? Lees onze verzorgingstips op pagina 17.

Stap

Stap

Stap

4

6

5

1. Inplanten 
van hagen
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Maak de wortels van de plant goed vochtig.

Stap

Stap
Verdeel de planten over het plantvak/border. Graaf 
gaten met een grondboor of klein schepje van circa 
10-15 cm breed en diep afhankelijk van grootte van 
de pot. Voeg een laagje aanplantgrond toe in het 
plantgat en meng deze met de eigen grond.

1

2

Voordat je gaat inplanten. Zorg dat de grond goed voorbereid 
is zoals op pagina 4 omgeschreven.  Bekijk in het schema op 
pagina 5 wanneer je planten geplant dienen te worden.

2. Bodembedekkers
en vaste planten
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Druk de grond goed aan (niet te vast) en 
geef dan voldoende water. Bemest 1 tot 
2 keer per jaar zodat de plant mooi en 
gezond blijft.

Vul het plantgat op met de uitgegraven grond 
vermengd met aanplantgrond. Zorg ervoor dat de 
wortels goed bedekt zijn met aarde. 

Stap

Stap

5

4

Stap 3
Plaats de planten in de plantgaten en zorg ervoor dat deze 
op de juiste hoogte staan. (zoals ze in de pot gestaan hebben.

2. Bodembedekkers
en vaste planten

Ingeplant. Wat nu? Lees onze verzorgingstips op pagina 17.
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Graaf een plantgat 1,5x zo groot als de kluit/wortels van de 
plant.

Stap 1

Stap 2

Stap

Voeg een laagje aanplantgrond toe in het plantgat 
en meng deze met de eigen grond. (circa 5-10 cm) 

3
Maak de wortels van de plant goed vochtig.

Voordat je gaat inplanten. Zorg dat de grond goed voorbereid 
is zoals op pagina 4 omgeschreven.  Bekijk in het schema op 
pagina 5 wanneer je planten geplant dienen te worden.

3. Tuinplanten 
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Plaats de plant in het plantgat en zorg ervoor dat deze op de 
juiste hoogte staat. (zoals deze in de pot gestaan heeft).

Druk de grond goed aan (niet te vast) en 
geef dan voldoende water. Bemest 1 tot 
2 keer per jaar zodat de plant mooi en 
gezond blijft.

Vul het plantgat op met de uitgegraven grond 
vermengd met aanplantgrond. Zorg ervoor dat de 
wortels goed bedekt zijn met aarde. 

Stap

Stap

Stap

4

6

5

3. Tuinplanten 

Ingeplant. Wat nu? Lees onze verzorgingstips op pagina 17.
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Plaats noppenfolie aan de binnenzijde van de pot ter 
bescherming van de wortels in de winter. Let op. Zorg er 
altijd voor dat er een gat aan de onderzijde van de bloembak 
aanwezig is.  

Tip. Door de pot iets van de grond af te halen d.m.v. potvoetjes 
loopt het water nog beter weg.

Stap

Stap
Breng een laagje hydrokorrels ( 5-10 cm) aan in de pot/
bak  voor een goede afwatering. Vul de pot grotendeels 
met potgrond.

1

2

Het leuke aan tuinplanten in pot is dat ze verplaatsbaar zijn, 
zodat je ze altijd op de gewenste plek in de tuin/terras kunt 
zetten.

4. Inplanten in
bloembakken



13

Plaats de plant in de pot. Vul de bloembak op met potgrond 
en druk deze goed aan. Gebruik goed water vasthoudende 
potgrond.

Geef de plant voldoende water.

Tip. Bemest de plant regelmatig zodat de plant mooi 
en gezond blijft.

Stap

Stap

3

4

Zet de pot indien mogelijk vorstvrij 

in de winter. Is dit niet mogelijk, 

dan kun je de pot en plant 

goed inpakken met vliesdoek/

beschermhoes ter bescherming 
tegen de vorst.

Tip

Ingeplant. Wat nu? Lees onze verzorgingstips op pagina 17.
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Graaf een plantgat 1,5x zo groot als de kluit/wortels van de 
boom. 

Stap

Stap

Stap
Plaats minimaal 1, bij voorkeur 2 boompalen bij 
de boom. Zet de palen 70-80 cm diep in de grond, 
dit kan met een grondboor. (aan de zuid-west zijde 
van de boom) Zorg ervoor dat de afstand tussen de 
boompaal en de boom ongeveer 10-15 cm is.

1

3

2

Voeg een laagje aanplantgrond toe in het plantgat en meng 
deze met de eigen grond.

Voordat je gaat inplanten. Zorg dat de grond goed voorbereid 
is zoals op pagina 4 omgeschreven.  Bekijk in het schema op 
pagina 5 wanneer je boom geplant dient te worden.

5. Bomen

80cm

15cm
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Zorg ervoor dat de boom op de juiste hoogte staat. 
Kijk tot waar de plant altijd in de grond/pot heeft 
gestaan, dit zie je aan de kleur van de bast. Het 
donkere gedeelte moet in de grond zitten. Let op! 
Verwijder nooit de jute zak om de kluit, deze vergaat 
vanzelf. Indien er draadkluit om de wortels zit, dien 
je deze aan de bovenzijde los te knippen en naar 
onderen te klappen. Zo voorkom je dat het ijzer in de 
stam groeit.

Stap 5

5. Bomen

Vul het plantgat op met de uitgegraven 
grond vermengd met aanplantgrond. 
Zorg ervoor dat de wortels goed bedekt 
zijn met aarde. 

Stap 6

Maak de wortels van de boom goed vochtig. 

Stap 4

Lees verder
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Druk de grond aan (niet te vast) en 
bevestig de boombanden.

Stap

Stap
Maak een gietrand (ongeveer 15-25 cm) rondom 
de boom en geef de boom ruim water.

7

8

Ingeplant. Wat nu? Lees onze verzorgingstips op pagina 17.

Gietrand
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VerzorgingstipsVerzorgingstips

Water geven is altijd maatwerk en is afhankelijk van 
de omstandigheden zo zal je in de zomer meer water 
moeten geven dan in de herfst daarnaast ligt het ook aan 
de grond en de ligging van de tuin.

Na het inplanten is op de juiste manier water geven essentieel van belang 
voor de aangroei van de plant te laten slagen zie hieronder onze groentips/
handvaten. 

• Controleer de bodem of deze droog of nat is door met de hand of een  
 schepje een stukje in de grond te graven.
• Bekijk de plant en beoordeel het weer dan weet je of je water moet geven
• Voorkeur is om in de ochtend water te geven dan kan de plant en de  
 grond het water goed opnemen voordat de dag begint, lukt het niet in  
 de ochtend dan kan het ook in de avond 
• Is de grond droog geef dan voldoende water  zorg er wel voor dat het  
 water goed de grond intrek en niet te lang blijft staan
• Het is altijd beter om enkele keren flink water te geven dan iedere avond  
 een beetje omdat het water dan snel verdampt in de plant het niet kan  
 opnemen
• Geef je automatisch water zorg er dan voor dat de installatie goed is  
 ingesteld echter is ons advies om  handmatig water te geven

Voeding:
• Bemest de tuin 2 keer per jaar met een organische meststof. Het  
 voordeel hiervan is dat deze meststof de structuur van de bodem verbeterd  
 en luchtiger maakt daarnaast werkt het langdurig en voorkomt verbranding  
 van de plant. 
• Periode bemesten kan tussen maart en oktober
• Planten in potten moeten regelmatig bemest worden omdat de meststoffen  
 sneller uitspoelen en de grond waarin de plant staat sneller uitput
• Voor specifieke meststof kijk dan op onze webshop 
 https://www.bijstox.nl/verzorging-bemesting 
 
Heb je na het lezen van deze verzorgingstips nog vragen mail dan naar 
klantenservice@bijstox.nl 



Om in aanmerking te komen voor garantie ontvangen 
wij graag een mail via klantenservice@bijstox.nl met het 
factuurnummer en een drietal foto’s. Eén van veraf waar de 
volledige plant op staat, één van dichtbij en een detailfoto. 
Als je aanspraak op onze aangroeigarantie terecht is zullen 
wij dit zo spoedig mogelijk met je oplossen. Hierin zijn er 
twee opties mogelijk: 

Optie 1:  Je krijgt van ons gratis een nieuw exemplaar 
na expertise van ons waaruit blijkt dat de kwaliteit 
onvoldoende is geweest.

Optie 2: 100% garantie blijkt niet mogelijk omdat de 
verzorging niet te controleren is. Afhankelijk van de oorzaak 
en het termijn waarbinnen je plant is gestorven zullen wij 
de hoogte van de korting op een nieuw exemplaar bepalen.

Is er iets dat je opvalt aan de plant, of valt 
de groei tegen, laat het ons dan binnen de 
eerste drie maanden na aankoop weten.

Groen geluk

creeër je zelf
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mailto:klantenservice@bijstox.nl
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Groen geluk voor jou!
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The hum of
bees is the
voice of the 
garden

Met vestigingen in Heerlen, Maasbracht en Roermond hebben 
we alles in huis voor jouw groen geluk! Kijk voor meer 

informatie en onze openingstijden op bijSTOX.nl.  
Eventuele typ-, druk of zetfouten zijn voorbehouden.

http://www.bijstox.nl

