Fruitboomsnoei strijdig
met de regels van de

Moedwillige schade
Na de eerste gewenning aan het tempo en de materie, kwam de
eerste discussie al op gang. Hoe haalt iemand het in zijn hoofd
om voor zo veel boomverzorgers verfoeilijke zaken voor te stellen
als: ‘forse wortelkap’, ‘50% van de bast verwijderen’ en zelfs ‘de
stam op twee plaatsen tot het hart inzagen’. Daarbij trok de
spreker een gezicht alsof het de gewoonste zaak van de wereld
was! Kielhalen dus.
Maar nu eerst een samenvatting, om het bovenstaande in eenjuist kader te plaatsen.
Over het algemeen weet elke fruitteler hoe hij zijn gewassen
moet snoeien voor een optimaal (economisch) resultaat. De
kennis betreffende verzorging van hoogstamfruitbomen is echter aan het afnemen, omdat hoogstammen economisch niet
meer/nauwelijks rendabel zijn. Daarnaast komen er meer en
meer al dan niet verwaarloosde hoogstammen, zowel boomgaarden als boomgroepen, in handen van welwillende particulieren. Deze particulieren willen de bomen graag behouden. Hoe
moeten zij echter vanuit een achterstand terugkomen naar een
boom die fraai bloeit en vrucht draagt?
Juist, zij vragen een erkend, beëdigd, volwaardig boomverzorger
om de boom eens aan te pakken. Fruit vraagt alleen een andere
aanpak en de vraag is nu: welke aanpak is de juiste?

Het ideale model
Een verwaarloosde fruitboom wordt gekenmerkt door veel verticaal lopend schot. Dit is het overjarig waterlot en jong schot, wat
niet tijdig is verwijderd. Als je dit allemaal tegelijk zou verwijderen, dan ben je ook meteen van je boom af.
Je neemt als eerste stap een ideale fruitboom in gedachten. Zo’n
boom heeft één stam, die zich in twee tot vier opgaande zware
gesteltakken splitst. Horizontaal daaraan groeien de lichtere
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Na de jaarvergadering van 14 februari,
die gepaard ging met leerzame interrupties van onder andere Jitze Kopinga en
waar vetleren medailles en kratten bier
als complimenten rondvlogen, was het
de beurt aan Sienis Geurts. Sienis komt
uit Lienden en is gespecialiseerd in het
extensief, biologisch en geïntegreerd
beheer van hoogstamfruitbomen.
Zowaar een hele mond vol, wat ook de
boodschap van zijn verhaal bleek te zijn.
Rap maar duidelijk vertelde hij zijn
verhaal. Er werd, naar het idee van velen,
geen detail vergeten.

gestel-of draagtakken, met daaraan het vruchthout die de bloesem en later de vruchten gaan dragen.

Kalm aan
Als het bovenstaande plaatje op de boom wordt geprojecteerd, is
al duidelijk wat en hoeveel eigenlijk en uiteindelijk verwijderd
moet worden. Echter het aloude gezegde: ‘Groei na snoei’, gaat
ook hier op. Te heftig aanpakken leidt tot een explosie van waterlot en dus precies wat je niet wilt. Doseren is het devies.
Je stelt jezelf de vraag wanneer er voor het laatst is gesnoeid.
Vervolgens ga je circa 30 tot 35 % waterlot van de laatste 2 à 3 jaar
terugzetten op een dikke tak op de oorspronkelijke gesteltak. Je
vormt als het ware een vroegere dragende tak om naar gesteltak.
Tevens kort je de te lange takken in. Na de eerste correctie ga je in
de zomer in juni in de binnenkroon aan het werk. Je trekt ( jawel,
trekt) een deel van de eenjarige scheuten (waterloten) weg, die
op dat moment nog niet verhout maar kruidachtig zijn. Trekken
heeft blijkbaar de voorkeur, omdat er dan meer slapende ogen
aan de basis van de scheut meegenomen worden?
Een of twee jaar later verwijder je weer ongeveer 30% van de
oude waterloten. En een paar jaar later het laatste deel.

Kalmeringsingreep
Dit alles werd al met argusoren beluisterd. Wat nu volgt, leidde
tot fellere opmerkingen. Mocht de bloemknopvorming en vruchtdracht te gering, en daarmee gepaard de groei toch wat teveel
gaan worden (of eigenlijk omgekeerd), dan zijn een drietal behandelingen zeer gerechtvaardigd:
1. ring de stam op 1 meter hoogte voor 50% van de omtrek en
herhaal dit 30 cm hoger nogmaals aan de andere zijde van
stam;
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2. zaag de stam op 40 cm boven maaiveld tot de helft in en
herhaal dit op 70 cm boven maaiveld nogmaals aan de andere zijde van stam;
3. steek de kluit rond.
De spreker beweert - en hij spreekt uit ervaring - dat de boom
daarvan in rust komt. Wel tipte hij meteen dat bovenstaande
maatregelen 2 en 3 de stabiliteit van de boom niet ten goede
hoeven te komen. Dat was ons wel duidelijk! Het is dan ook voornamelijk gebruikelijk in laagstamboomgaarden, ter onzer geruststelling.
Natuurlijk waren er ook instemmende geluiden te horen. De
spreker is een groot voorstander van het bemesten met verse
stalmest. Hierdoor wordt het bodemleven geactiveerd, wat door
zeer velen wordt onderschreven. Maar ook de chemici werden
gerustgesteld. Een extra bemesting met NPK 12-10-18 wordt door
de bomen ook niet versmaad!
Wat ook een aandachtspunt is, is dat fruitbomen buitenom
worden gesnoeid! Hierbij worden de grote takken ingenomen,
zodat zij onder het gewicht van al die appels en peren niet afbreken. Wat ook van belang is, is dat hoogstammen geen vormbomen zijn, alhoewel ook de vorm en het aangezicht voor Sienis
van belang zijn. Ieder ras heeft zijn eigen groeiwijze en daarmee
vaak zijn eigen karakteristieke boomvorm. Je hoeft ze dus ook
niet in een lei te snoeien, zoals een leilinde. Al geef ik direct toe
dat die vergelijking bij mij als eerste opkwam na het aanhoren
van 2 of 3 gesteltakken met dragend ‘waterlot’.
Appels en peren groeien voornamelijk op meerjarig hout. Om een
mooie gelijkmatige vruchtverdeling en een vitale boom te houden, moet je dus spelen met de (nieuwe) waterloten. Hieruit
bouw je het (vrucht-hout)kapitaal weer op. In praktijk betekent
dit dus dat je niet ieder jaar alle nieuw gegroeide waterloten
moet wegsnoeien maar deze moet gebruiken om groei, vruchtdracht en vitaliteit met elkaar in evenwicht te houden.

Eind februari werd ik vijftig. Vlak daarvoor las ik het artikel van
Marc Hogenboom over een boomhuis. Dat leek mij ook wel wat. Ik liet
het mijn vriendin en toekomstige vrouw lezen. Daags voor de blijde
gebeurtenis werd ik ontvoerd. Ik had er wel een vermoeden van, maar
wist niet waar we naar toe zouden gaan. Mijn vriendin bleef maar in
noordelijke richting rijden. Na een kleine twee uur kwamen wij aan bij
een grote, monumentale boerderij.
Na de hartelijke ontvangst reden via een landweg naar een bijzonder
boomhuis. Wat een geweldige plek.
Bijna helemaal boven in een oude beuk, op 20 meter hoogte, is een
geweldig boomhuis gebouwd. De eigenaar heeft zeker iets met bomen
en met een zeer belangrijk bestanddeel van bomen, namelijk hout. De
wijze van montage en gebruik van het hout laten een grote liefde voor
bomen en het werken met hout zien. Het is wèl een riant boomhuis.
Groot genoeg voor een ruim tweepersoonsbed, een houtkachel en een
klein aanrecht. Zelfs een terras ontbreekt niet.
Na een korte wandeling in de omgeving brachten wij een bezoek aan
een naastgelegen restaurant. Dit restaurant heeft een bijzonder aantal
gerechten en een passende ambiance om met zijn tweeën een bijzonder
feestje te vieren.
Terug in de boomhut smaakte de champagne, hoewel er geen sterren
zichtbaar waren, bijzonder goed. Binnen snorde de houtkachel en de
champagne stond klaar op natuurijs. De buitentemperatuur van
enkele graden onder het vriespunt bleek een belangrijke bondgenoot.
Even dacht ik dat mijn jongere broer ook een aandeel in de actie had
omdat de champagne van zijn vorige werkgever uit Saumur (Frankrijk)
afkomstig was. Maar dat was toeval.
De volgende morgen kwam de zon prachtig op en verlichtte het boomhuis en konden wij ontbijten in de zon. Het verblijf in een boomhut was
voor ons beiden een bijzondere, onvergetelijke ervaring.
Met veel dank aan het bestuur van de KPB en de eigenaar van deze
bijzondere boomwoning, die dit verblijf mogelijk maakten.
Luc Noordman
lucnoordman@hetnet.nl

Dit is dé plaats om op hoog niveau
je verjaardag te vieren!

Kees van Dijk

Het bovenstaande gaat voornamelijk op voor appels en peren, die
nu eens wèl met elkaar vergeleken kunnen worden.
Een uitzondering vormen, volgens de spreker, hoogstam kersenbomen. Zij behoeven behalve een paar, op ontwikkeling van de
gesteltakken gerichte knippen, geen snoei. Kersen worden voldoende onderhouden als het dode hout verwijderd wordt.
Natuurlijk niet vergeten de kersen op tijd te plukken!
foto: Atja Apituley

Harold Schoenmakers
ANDERS.Boomtechnisch.Advies@planet.nl
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