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KWEEPEER
KENMERKEN 
• Hoogte: 3 - 5 meter
• Breedte: 3 - 5 meter
• Groeit vanuit struik uit tot kleine boom
• Vorm: ronde boom
• Mooie bloei: wit tot zachtroze bloemen
• Aangename geur 
• Kweepeer is eetbaar, na verwerking in de keuken
• Nectarplant voor vlinders en bijen

STANDPLAATS
Zon, halfschaduw (zuidelijke of westelijke oriëntatie)
Gematigd vuchtbare grond

PLANTPERIODE
november - maart

BOOM



Copromotor

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door cofinanciering uit Platteland Plus,
bestaande uit middelen van Vlaanderen en provincie Antwerpen.

Partners

HOE MOET IK EEN BOOM PLANTEN?
1. Maak een plantgat van 2 scheppen diep en ca. 1x1 meter zodat de 

wortels met voldoende ruimte geplant worden. 

2. Zet een boompaal van het midden van het plantgat. De bedoeling is 
dat de paal stevig staat en voldoende dik en lang is om de boom te 
ondersteunen (en niet omgekeerd). 

3. Meng compost (geen mest) onder de teelaarde en breng het deels 
terug in het plantgat in. Zo bepaal je de plantdiepte. Zet de boom in 
het plantgat op een heuveltje van goed losgewerkte aarde naast de 
paal. Plaats de boom aan de oostzijde van de paal (de westenwind 
blaast dan de boom van de paal weg). Zorg dat er voldoende ruimte 
tussen paal en boom zit om schuren te voorkomen. Tenslotte moeten de 
onderste takken van de kruin boven de plantpaal uitkomen.

4. Giet het plantgat vol met water en laat dit goed intrekken. 

5. Vul het gat met goede teelaarde of goed verteerde compost. (Verse 
stalmest bij de wortels is niet goed, want hierdoor verschroeien de 
wortels en sterft de boom). Schud lichtjes aan de boom om de grond 
tot bij de fijne haarwortels te brengen. Als het plantgat goed gevuld is, 
druk je de aarde rond de boom goed aan. 

6. Bind de boom aan de paal met een stevige boomband.

TIP: Zorg dat de wortels tijdens het planten of het transport niet uitdrogen. 
Leg een doek over de wortels. 

ONDERHOUD
Eerste jaren gewoon laten uitgroeien: geen onderhoud. Water geven bij 
droge periodes. Rond de stam laat je de bodem kaal en onbegroeid. Leg er 
een laag compost of houtschilfers op, die remt de onkruidgroei en verhindert
het uitdrogen van de bodem. 
Wanneer de boom te groot wordt kan de kruin gesnoeid worden. 
Niet in het voorjaar snoeien (beste snoeiperiode = najaar)!
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