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Groepsbeplanting 
 
Selectie en uitgangspunten: 

 Een bos bestaat, vanwege de asymmetrie, uit een oneven aantal bomen. Bij grotere 
aantallen, b.v. vanaf 12 stuks is deze regel niet meer zo belangrijk. 

 Iedere boom speelt een rol, maar is tegelijk ondergeschikt aan het totaal. Bomen 
moeten elkaar aanvullen om een geheel te vormen. 

 Bomen moeten verschillen in lengte en dikte, en een enkele stam bezitten. Bij voorkeur 
bomen gebruiken die liefst een jaar solitair zijn opgepot, dit maakt het vastzetten in de 
schaal eenvoudiger. 

 Plaats de hoofdboom centraal, met de lagere/dunnere bomen er omheen zodat er een 
kegel ontstaat. De bomen die dicht bij de hoofdboom staan, vrij rechtop plaatsen, dichter 
naar de rand kunnen de bomen enigszins hellend worden geplaatst om een natuurlijk 
aanzien te verkrijgen.  

 Een grote groep kan ook in groepjes worden verdeeld, mits het geheel weer een 
eenheid vormt. Zo kan een groep van vijf bomen worden opgedeeld in een groep van 
drie en twee. Een groep van zeven in drie en vier, etc.  

 Door een bos moet je heen kunnen kijken. Een dunne boom mag nooit schuil gaan 
achter een dikke. Het is niet mooi als bomen zich kruisen, zowel van de voor - als van 
de zijkant bekeken. 

 Plaats bij kleine groepen (2, 3 of 5 bomen), de bomen dicht bij elkaar. 

 De diepte kan worden versterkt door kleine bomen op de achtergrond te plaatsen. 

 Niveauverschillen in de aan te brengen grond dragen bij tot het natuurlijk uitzien van het 
bos. 

 
Voorbeeld groepenindeling. 
 

 
 
 
 
Oppotten 

 Indien er weinig ontwateringsgaten aanwezig zijn dan eventueel eerst bamboestokjes of 
een ring van dik draad vastmaken aan de ontwateringsgaten en de bomen vervolgens 
hieraan vastmaken. 

 Haal de planten uit hun potten en minimaliseer de wortelkluit. Stammen en takken, 
zonodig vòòr het planten bedraden. 

 Plaats eerst de hoofdgroep, daarna de tegengroep en vervolgens de groep die de 
beweging aangeeft. Hierna worden de overige bomen geplaatst. 

 Zet de planten ruwweg in positie en bestudeer het effect.  

 De bomen per groep vastzetten in de schaal en de kluit afdekken met vochtig Akadama. 
Eventueel, voor onderlinge stevigheid, dun draad door de bomen vlechten. 
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Het  verdient aanbeveling de takken van de bomen pas te snoeien, als hun plaats in de schaal 
vast ligt, men kan immers altijd  nog van inzicht veranderen. Het aantal takken is omgekeerd 
evenredig met het aantal bomen.  
Meer bomen, in verhouding, minder takken.  
Ook takken, die zich binnen in het bos kruisen worden gesnoeid. Takken binnen in zullen op 
den duur bij gebrek aan licht alsnog afsterven, hiermee kan men bij het plaatsen al rekening 
houden. Takken die naar buiten zijn gericht moet men koesteren, deze helpen mede de vorm te 
bepalen 
De bomen eventueel eerst in een bak of schaal plaatsen totdat de wortelkluit kompact genoeg 
is. Daarna kan de groep op een platte steen of een grotere bonsaischaal geplaatst worden. 
 



 
 


