
Meer privacy in uw tuin? Op zoek naar een echte blikvanger? 

Plant een leiboom: creatief, mooi en praktisch!
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Onderhouden van leibomen?
Hoe doe ik dat?

Heggenschaar

Prachtige strakke leibomen, met helemaal dicht gegroeide schermen. Hoe krijg je die? Ondanks de vele soorten die we  

aanbieden komt het onderhoud eigenlijk altijd op hetzelfde neer. Door de leibomen tweemaal per jaar een lichte  

snoeibeurt te geven, hou je ze in topconditie. Voor je de heggenschaar of stokheggenschaar ter hand neemt, dien je eerst 

de schermen nog verder dicht te leiden. Gebruik hiervoor bindbuis en bind de takken terug het scherm in; houd ongeveer  

5 tot 10 cm ruimte tussen elke tak. Je hoeft dus niet meerdere takken op één plek te binden. Hierna snoei je alle  uitstekende 

takken, of liever het malse jonge schot, kort naast de schermen af. Snoei met de heggenschaar langs de voor- en achterkant, 

boven en onder het scherm en de buitenste leibomen aan de buitenkant.

Het eerste onderhoud moet je altijd na de bloei, dus in juni/juli uitvoeren; de tweede snoeibeurt in augustus/september. 

Snoei niet als het erg warm is (meer dan 30 graden). Hierdoor kunnen de bladeren en bomen verbranden. 

Als je tijd over wil houden om te genieten van je leibomen en van de zomer, kun je het onderhoud uiteraard ook altijd door 

onze vakmannen laten uitvoeren!

Stokheggenschaar Bindbuis

Hoeveel water moet ik de 
leibomen geven?

grond vochtig

Dit is afhankelijk van een aantal factoren. We hebben immers geen invloed op het weer, de temperatuur en de standplaats 

van de leibomen. Tijdens het eerste groeiseizoen is water geven altijd erg belangrijk. De bomen zijn namelijk nog niet  

geworteld in de grond en kunnen zelf nog geen grondwater aan. Hierbij geldt: hoe meer blad en hoe warmer de  

temperatuur, hoe meer water de bomen verdampen. De belangrijkste vuistregel is ervoor zorgen dat de grond goed vochtig 

blijft tijdens de groeimaanden. Hoe beter je dit bijhoudt, hoe mooier de leibomen in het eerste groeiseizoen doorgroeien. 

Vanaf het tweede groeiseizoen zijn de bomen dieper geworteld en kunnen deze het grondwater steeds beter bereiken. 

Vanaf dat moment, mits de bodem niet kurkdroog is, hebben de bomen alleen extra water nodig als de temperatuur hoger 

dan 30 graden is. 

Wil je meer vrije tijd in de lekkere zomermaanden? Laat dan gelijk een druppelsysteem aanleggen met een automatische 

timer. Zo heb je meer tijd om te genieten van het lekkere weer en van jouw mooie leibomen! 

     

dieper geworteld Druppelsysteem
ALLES MOET MOOI, NETJES STRAK

EN GOED GEREGELD ZIJN. 
VOOR MINDER GA IK NIET...
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FAM. WEIDE

FAM. VAN ECK

FAM. VINGERHOETS

NIEUWE SHOWTUIN!

FAM. BERKVENS

We zijn zeer tevreden over de door Tom 
geplaatste leibomen. Tom geeft goed  
advies, denkt mee en reageert supersnel 
via de app op vragen. Kortom, ik kan 
Tom bij iedereen aanbevelen!

Goede informatie,denken met je mee en 
komen met een voorstel! Vandaag onze 
bomen geplaatst alles netjes volgens  
afspraak. Blij met onze bomen!

Na een goed en deskundig advies heb ik  
gekozen voor mooie lei-esdoorns die  
volgend jaar voor een mooie schaduw-
plek gaan zorgen waaronder we kunnen 
zitten. Vakkundig en snel geplaatst en 
erg mooi. Meer dan tevreden dus!

Wil je onze nieuwe showtuin komen bewonderen?  

Dat kan! Uitsluitend op afspraak aan de Langereijt 37 

in Oost West Middelbeers. 

Middels een afspraak kunnen wij garanderen dat 

we je een persoonlijke rondleiding geven door onze  

prachtige showtuin, zodat je direct vakkundig advies 

krijgt en tegelijjkertijd antwoord op al jouw vragen.

Super blij met onze  nieuwe leibomen.  
Vakkundig aangeplant door Tom en zijn  
collega. Ik ben nu al benieuwd naar de 
lente en de zomer. Bedankt.

TOM VAN DEN AKKER - EIGENAAR, VAN DEN AKKER BOMEN 
            WWW.LEIBOOMSPECIALIST.NL



Creatief
Mooi
Praktisch.

Herkent u het?
U woont eindelijk in uw prachtige nieuwe of verbouwde woning. Maar de tuin moet ook nog! 
Dilemma, want u wilt privacy in uw tuin, maar ook voldoende zonlicht. U wilt verkoeling en 
schaduw in de zomer. Lastig? Echt niet, want een leiboom biedt het allemaal!

Want leibomen nemen weinig ruimte in beslag en vormen het natuurlijke verlengstuk van uw 
schutting of haag. Ze onttrekken minder fraaie delen aan het zicht en bieden ultieme privacy 
in uw tuin. In de zomer zorgen ze voor schaduw en verkoeling. En in de winter prikt het prille 
voorjaarszonnetje fraai door de takken van de leiboom heen.

Een leiboom? Ja, natuurlijk!

Met een leiboom haalt u ook meteen een echte blikvanger in uw tuin. Leibomen laten zich 
eenvoudig snoeien en vormen. Zo brengt u vorm en structuur aan in uw tuin en maakt u van 
uw leibomen prachtige kunstwerken! Nog een voordeel: een leiboom wordt nóg mooier met 
de jaren. Zo investeert u dus ook in uw woongenot!

Een echte blikvanger in uw tuin! 

van den Akker bomen.  
Dé leiboomspecialist! 

Snelle service, altijd een eerlijk verhaal en uitste-
kend advies over de ontelbare mogelijkheden. 
Dat is onze kracht. En met ruim 100 soorten 
en 20.000 bomen op voorraad is er altijd een 
boom die bij uw wensen past, gedurende alle 
seizoenen. 

Benieuwd naar de mogelijkheden? 
Elke leiboom heeft zijn eigen kenmerken. Dat vraagt om advies op maat. Maar hoe krijgt u nou snel 
én goed advies? Simpel, met slechts een eenvoudig WhatsApp bericht. Stuur een foto van de huidige 
situatie en geef daarbij de hoogte van een eventuele schutting, muur of haag aan. Ook willen we graag 
tot op de centimeter nauwkeurig weten hoe groot het te bedekken deel is. Heeft u nog aanvullende 
wensen of opmerkingen? Geef dat dan ook meteen aan. Hierna gaan we direct voor u aan de slag en 
vinden we snel de leiboom voor uw droomtuin. En hebben we úw leiboom gevonden? Dan geven we u 
meteen een zo goed mogelijk beeld van hoe de boom het hele jaar verandert.

U investeert in een leiboom, dus verwacht u de hoogste kwaliteit en de beste service. Dat vinden 
wij niet meer dan normaal. Binnen twee weken kunnen wij uw bomen al bij u komen planten. Wij 
bieden natuurlijk ook onze beroemde aangroeigarantie aan. Zo bent u altijd verzekerd van een 
prachtig resultaat!

Lees het op onze website: www.leiboomspecialist.nl. Daar vindt u uiteraard ook prachtige 
voorbeelden van onze projecten. Inspiratie volop!

Ervaar onze snelle service en aangroeigarantie! 

Benieuwd naar ons succesverhaal? 

Contactgegevens

Langereijt 37 Oost-west-middelbeers.  

info@vandenakkerbomen.nl

www.leiboomspecialist.nl

Volg ons op social media  

voor gratis inspiratie!

Leiboomspecialist

0630414827
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Zeer goed, vriendelijk en vakkundig geholpen en dat 
ook voor een hele goede prijs!


