KIJK OP DE BOOM
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De overgebleven boomgaarden, vooral boerenboomgaardjes zijn vaak verwaarloosd. En dat is jammer, want
hoogstambomen en boomgaarden zijn prachtige elementen in een landschap en kleden vaak een boerenerf
ook heel mooi aan.
Het heeft dus waarde om oude hoogstambomen zo lang
mogelijk behouden. Vaak gaat het bij cursussen dan om
vormherstel van de boom of het maken van een nieuw
model.
Het belangrijkste vind ik het echter het veilig, makkelijk en efficiënt de boom kunnen snoeien, zowel bij
het wegwerken van achterstallig onderhoud zelf als bij
snoeien in de toekomst. Daarnaast vind ik het ook belangrijk dat de bomen zo vitaal mogelijk moeten blijven. Het maken van makkelijke en veilige ladderzetten
en het revitaliseren van de fruitboom is essentieel voor
mij bij de aanpak van achterstallig onderhoud. Hieronder leg ik uit hoe dat in de praktijk werkt. Daarbij richt
ik mij vooral op appels en peren, hoewel de basisprincipes ook gelden voor bijvoorbeeld pruimen.
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Otto Vloedgraven is al 20 jaar beroepsmatig aan de
slag met het snoeien van hoogstambomen, zowel
oude als jonge bomen. Nog langer is hij al bezig met
kennisontwikkeling over het snoeien van hoogstamfruit. Hij merkte al vroeg dat veel van wat er in boeken en cursusmappen over het snoeien staat, onvolledig en vaak te theoretisch is. Daarom is hij al 15 jaar
actief met het geven van cursussen en instructie, dat
laatste vooral aan vrijwilligers. Ook heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de praktische snoeiverhalen
in het Handboek Hoogstamfruit. Dit artikel is gebaseerd op de cursus Achterstallig Onderhoud die hij in
de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en op diverse locaties heeft gegeven.
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Achterstallig onderhoud
bij hoogstambomen

Waarom achterstallig onderhoud wegwerken?
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Bij veel cursussen snoeien van hoogstamfruit komt
het onderwerp achterstallig onderhoud aan de beurt.
Sinds de jaren zestig en zeventig zijn veel hoogstamboomgaarden uit productie genomen en verdwenen.

1. Instructie achterstallig onderhoud.

2. Dijkmanszoet met heel veel reactiehout (veel hangend vruchthout gesnoeid), dus veel nieuw werk na het opknappen.
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Stappenplan bij achterstallig onderhoud
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Er zijn bij het wegwerken van achterstallig onderhoud
een aantal onderdelen te onderscheiden. Sommige zaken zoals het maken van ladderzetten, hout binnenin
de boom en dood en erg ziek hout verwijderen doe je
sowieso als je begint met opknappen. Maar vaak kun
je ook sommige andere onderdelen tegelijk aanpakken.
Maar dat vraagt wel goed inzicht in welk percentage
hout je waar weg kunt halen zonder dat je teveel reactiehout veroorzaakt.
Er zijn een aantal stappen/onderdelen bij het achterstallig onderhoud te onderscheiden:
1. vrijmaken van ladderzetten
2. hout binnenin de boom eruit
3. dood en erg ziek hout eruit
4. zuigers en gesteltakken uit de kroon groeiend
weghalen
5. dubbele en kruisende gesteltakken weg
6. vruchthout uitdunnen en vervangen
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makkelijk bereikbare en veilige ladderzetten
evenwicht tussen groei en bloei herstellen of
bewaren
niet teveel reactiehout: later minder onderhoud
evenwicht maken tussen kroongrootte en
gesteltakken
zo gevuld mogelijk, maar toch luchtige kroon
wegwerken in aantal jaren
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de buitenkant van de kroon: tussen gestel- en vruchthout. De ladder zit bovenin stevig tegen gesteltakken
aan, het liefst in een soort vork, en altijd naar het midden van de boom gericht (zie foto 3).
Staand op de ladder op verschillende hoogtes in de
kroon heb je goed zicht op welke takken het best in de
kroon passen en welke niet. Doordat je relatief in de
buitenkant van de kroon staat, kun je ook makkelijker
dikke takken of zuigers naar buiten uit de kroon werken. Tenslotte kun je zowel goed het vruchthout beoordelen op vitaliteit als in de zomer fruit plukken.
Makkelijke en veilige ladderzetten zijn niet alleen handig tijdens het wegwerken van het achterstallig onderhoud, maar zeker ook in de jaren erna bij het reguliere
onderhoud en zeker ook voor het fruit plukken.
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Uitgangspunten bij wegwerken achterstallig
onderhoud

Ladderzetten maken

Essentieel bij opknappen van hoogstambomen is het
maken van ladderzetten. Ladderzetten zitten/komen in
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Hout binnenin eruit halen
Al het hout binnenin de kroon mag eruit. Bijvoorbeeld
het fijne hout dat op de hoofdgesteltakken zit, maar ook
gesteltakken die naar binnen groeien. Dat betekent dat
de kroon aan de buitenkant gevuld is met vruchthout
en binnenin leeg is (zie foto 4). Dat heeft het voordeel
dat na regenval de kroon eerder droog is, minder vocht
overblijft, en er dus minder ziektes (vooral schimmels)
optreden. Ook zorgt meer licht in de kroon voor meer
vitaliteit van het vruchthout. Tenslotte wordt het plukken ook makkelijker omdat er alleen maar vruchthout
aan de buitenkant van de kroon zit.
Tenslotte heeft beginnen met het weghalen van het
hout binnenin het grote voordeel dat het veel gemakkelijker is om weggesnoeide takken door de kroon op de
grond te laten vallen, zonder dat ze blijven hangen en je
ze alsnog uit de boom moet trekken.

Dood en ziek hout verwijderen

3. Vrij gesnoeide ladderzet.
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Dood hout wordt in principe verwijderd, maar soms
laat ik het ook wel zitten als er meerdere holen in zitten
waar vogels in (kunnen) broeden. Soms zit in een dood
stuk gesteltak een compleet spechtenhotel!
Ziek hout verwijderen kun je meestal niet rigoureus
doen, zeker niet als het om vruchtboomkanker gaat.

4. Het gat
bovenin een
kroon met
bolvorm. Daar
moet volgens mij
ook de pet door
kunnen worden
gegooid!
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Vaak zijn bijna alle takken aangetast, dus alles weghalen levert een hele kale boom op met een vreselijke berg
reactiehout in het groeiseizoen daarop. Het is dan beter om het minst vitale zieke hout weg te halen en in de
loop van de jaren erna geleidelijk zoveel mogelijk takken met vruchtboomkanker te verwijderen. De noodzaak om het in één keer weg te halen is er ook niet,
want de boom kan eigenlijk aardig goed met kanker in
leven blijven!
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6. Opknappen zonder rigoureuze terugkeer naar oude model.

Vormherstel van de boom

Bij vormherstel gaat het mij niet per se om een oude
snoeivorm te herstellen of om een bepaald model te
maken. Een aantal zaken zijn wel belangrijk:
1. de hoogte vooral praktisch bepalen
2. boven moet in principe de boom smaller zijn dan
onder
3. niet te forse ingrepen in de winter
4. herstel evenwicht tussen kroon en gesteltakken

De gewenste hoogte bepaal je door hoe hoog je ladder
is. Maar uitgaan van een kleine ladder kan wel een lelijke verhouding geven met weinig hoogte en veel breedte. Een bepaalde balans tussen hoogte en breedte is dan
wel belangrijk.
Verder is het ook belangrijk om te zorgen dat een hoogstamboom boven smaller is dan onder. Dan krijg je een
goede belichting van ook de onderste takken. Dat is bij
oude bomen waar je vaak veel breedte bovenin hebt niet
altijd mogelijk om te realiseren zonder dat je heel rigoureus bovenin gesteltakken moet gaan inkorten. Dan
kies ik meestal voor het uitdunnen van bovenliggende
etages om zo meer belichting van onderliggende takken te krijgen. Levert dat te weinig op, dan voer ik het
rigoureuze werk gefaseerd in een aantal jaren uit.
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5. Peer relatief te
breed t.o.v. hoog,
maar zo wel
werkbaar.
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zwammen en daarmee na een paar jaar het einde van
de boom. Hele dikke gesteltakken haal ik daarom liever weg in het groeiseizoen, dan kan de boom het veel
beter opvangen. Ook kies ik, als er nog wel een oude
snoeivorm zichtbaar is, niet altijd om die te herstellen,
want dat betekent heel veel snoeien en heel veel reactiehout (zie foto 6).
Bij verwaarlozing groeien de bomen veel in de breedte en hoogte en daardoor ontstaan relatief te lange gesteltakken. Vaak geeft dat in de loop van de tijd een te
zware belasting en zorgt dat voor takbreuk, met name
in combinatie met gaten in de takken. Dan is het bij
het opknappen belangrijk om primaire gesteltakken te
ontlasten. Dat kan door ze rigoureus in te korten, het
zogenaamde kandelaberen, maar ik geef vaak de voorkeur aan fors uitdunnen van de secundaire of tertiaire gesteltakken. Dat geeft ook ontlasting van de hoofdtak, maar tegelijkertijd blijft de kroonvorm behouden.

Bij vormherstel kan het soms om forse ingrepen gaan.
Ik probeer die zoveel mogelijk te vermijden en zaag het
liefst geen vitale gesteltakken dikker dan 10 cm weg in
de winter. Dan is de boom namelijk in rust en kan de
boom niet reageren op het weghalen van relatief grote delen van de kroon. Dat kan wortelsterfte tot gevolg
hebben en meer risico op aantasting door schimmels en

Vaak wordt geadviseerd om bovenin een boom te beginnen met opknappen. Maar dan kom je soms bij
het vrijmaken van etages verkeerd uit (zie hieronder
over uitdunnen gesteltakken). Ook is het niet handig omdat het het gemakkelijkst is om onderaan de
ladder te beginnen. Het advies is waarschijnlijk bedoeld om takbreuk door vallende zware takken van
boven te vermijden. Maar daar kun je beter voor zorgen door grote takken in delen te zagen of door ze
binnenin door de kroon te laten vallen.

Uitdunnen/verwijderen gesteltakken
Bij een verwaarloosde hoogstamboom heb je vaak heel
veel gesteltakken. Die moeten dan worden uitgedund.
Essentieel daarbij is echter om niet in de eerste plaats
naar de gesteltakken zelf te kijken, maar naar de buitenkant van de kroon, waar het vruchthout zit. Daar
moet ruimte komen tussen vruchthoutetages en -takken. Van daaruit kijk je dan welke gesteltakken daarbij
horen en welke je dus weg moet halen.
Begin altijd met de echt verkeerde gesteltakken: die
naar binnen of teveel opzij richting andere gesteltakken
groeien. Verder begin ik altijd onderaan in de kroon.
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9. Fijn vertakt
hangend
vruchthout bij
Zoete Bloemee.
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maar maximaal de helft (van de meest fout geplaatste
takken) en doe de rest een jaar later. Dat geeft dus wel
nog wat rommelige bomen na de eerste opknapbeurt
(zie ook foto 6).

Uitdunnen/vervangen vruchthout
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Een kroonvorm met een zo laag mogelijke kroon vind
ik mooier en ook handig met plukken. Uitgaande van
de onderste etage met vruchthout kijk ik daarboven of
er vruchthout teveel boven hangt en zo ja, dan snoei ik
het weg. En dan kom ik automatisch bij een volgende
etage uit en dan herhaalt zich het proces.

os

7. Onderaan beginnen met selecteren en uitdunnen
gesteltakken.

Bijna altijd heeft een verwaarloosde hoogstamboom teveel vruchthout dat ook deels niet meer vitaal is. Door
minder vitaal vruchthout weg te halen komt er meer
licht voor het overige vruchthout. Vaak moet je daar
dan ook nog in uitdunnen. Dat geeft een betere belichting, wat gunstig is voor bloemknopvorming (zie foto
10).
Uitdunnen van vruchthout zorgt ook voor nieuwe
scheuten overal in de kroon en dat nieuwe hout is belangrijk voor het revitaliseren van de hoogstamboom.
Het is dus het beste om meer in het dunnere dan in het
dikkere hout te zagen. Veel dikker hout wegzagen laat
hele bossen met minder vitaal vruchthout zitten.
Vaak denkt men dat het hangende hout weinig vitaal meer is en dus verwijderd moet worden. Dat geldt
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Soms zijn er door verwaarlozing heel veel nieuwe gesteltakken en moet je wel 2/3 weghalen. Dan haal ik echter

8. Ruimte maken tussen etages vruchthout.
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10A en 10B.
Flink uitdunnen
van vruchttakken
geeft nieuwe
scheuten en meer
vitaliteit.

.n
l

12. Goede bezetting van vruchtzetels met bloemknoppen.

echter niet in alle gevallen want bijvoorbeeld Sterappel,
Zoete Bloemee en Brederode dragen goed op hangend
hout (zie foto 9). Als je dat allemaal weghaalt gaan die
rassen reageren met heel veel reactiehout en wordt het
daarna lastig om die rassen nog weer rustig te krijgen.

vruchtzetels of vruchtzetels zonder levende knoppen.
Let op bij met name snoeigevoelige peren: die kunnen
na jaren zonder snoei nog heel vitaal zijn zonder dat ze
nieuwe scheuten hebben (zie foto 11).
De vaak gehoorde opmerking dat je een weinig vitale boom juist voorzichtig moet snoeien in de eerste
fase en dan kijken hoe die reageert, klopt dus niet.
Voorzichtig snoeien geeft geen reactie en vervolgens
weer met rust laten, helpt niets. Een stevige aanpak
in het begin kan juist zorgen voor nieuw hout. Soms
gebeurt het ook niet, maar dan weet je zeker dat de
boom aan het afsterven is.
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Een vraag die altijd gesteld wordt is over welk percentage hout je uit de boom mag snoeien. Ik hou een percentage aan tussen 10 en 40%. Welk percentage hangt af
van een aantal factoren:
• vitaliteit van de boom
• aantal bloemknoppen
• snoeigevoeligheid ras
• tijdstip snoei

po

Hoeveel hout eruit?

st

11. Vitale vruchttak van de Legipont met veel vruchtzetels.
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Dat snoeipercentage heeft betrekking op de hele boom.
Heel veel zuigers bovenin de boom weghalen kan al wel
in totaal 30% snoeihout opleveren en dus zou je moeten
stoppen. Maar dat is niet nodig want die zuigers weghalen heeft weinig effect op de rest van de kroon. Eigenlijk
zaag je in dat geval bovenin teveel weg en tegelijkertijd
doe je te weinig aan het opknappen van de rest van de
kroon. Beter is het dus voor de boom om overal te zagen
en dan gefaseerd de zuigers verwijderen.
Ook is het belangrijk om meer dunnere dan dikkere gesteltakken te zagen. Hoe meer dikker hout, hoe meer
kans op wortelsterfte en ook op gaten in de buitenkant
van de kroon. Zagen in dunnere gesteltakken en in het
vruchthout zorgt voor nieuwe scheuten op zoveel mogelijk plekken in de buitenkant van de kroon en dat
geeft de meeste (herstel van) vitaliteit!

Vitaliteit boom
Bij een nog vitale hoogstamboom zul je soms relatief
voorzichtig moeten snoeien om niet teveel reactiehout
te krijgen, wat je alleen maar veel werk daarna bezorgt.
Maar oude bomen kunnen ook weinig vitaal meer zijn
door veel vruchtdracht en dan is veel snoeien juist belangrijk. Dat geldt bijv. voor de Gieser Wildeman. Daar
is fors snoeien in het vele oude vruchthout noodzakelijk om weer nieuwe scheuten te krijgen en dat betekent
meer dan 50% weghalen!
Weinig vitaliteit kun je zien aan geen nieuwe scheuten,
dood hout, veel scheuten op de dikke gesteltakken of op
de stam en bij vruchttakken aan kale stukken zonder

Hoeveelheid bloemknoppen
Snoeien doet groeien, dus bij wegwerken van achterstallig onderhoud kan een boom met veel reactiehout
reageren. Als de boom na het snoeien echter veel vruchten gaat dragen, zal daar de meeste energie in gaan zitten en zal er minder reactiehout komen. Als er dus veel
bloemknoppen te zien zijn tijdens het snoeien kan er relatief meer worden gesnoeid. Daarbij gaat het dus niet
om het aantal vruchtzetels op vruchttakken, maar om
de bezetting van dikke knoppen op de vruchtzetels (zie
foto 12).

Snoeigevoeligheid fruitrassen
Er zijn grote verschillen bij fruitrassen in snoeigevoeligheid. Bij weinig snoeigevoelige rassen zoals Goudrenet of de Gieser Wildeman kun je in sommige situaties 40% snoeien zonder overmatig veel reactiehout te
krijgen. Maar bij gevoelige rassen als Sterappel, Zoete
Bloemee, Dijkmanszoet, Brederode of Suikerpeer moet
je dan hooguit 20% van de takken weghalen. In onderstaande tabel staat de snoeigevoeligheid van een aantal
bekendere rassen vermeld.

Tijdstip snoei
Achterstallig onderhoud werk ik het liefst weg in het
vroege voorjaar, bijvoorbeeld in april. Dan is er al meer
leven in de boom en kan de boom de wonden beter afsluiten dan in de winter. Ook is de groei van reactiehout een stuk minder naarmate je later in de winter
snoeit. Daarentegen kun je weinig vitale oude bomen
dus beter wel vroeg in het winterseizoen snoeien omdat
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Sterk

Redelijk

Matig

Weinig

Appel

Zoete Bloemee
Sterappel
Dijkmanszoet

Notaris
Gravensteiner
Groninger Kroon
Cox Orange Pippin

Dubbele Bellefleur
Zoete Campagner
Bramley’s Seedling
Jonathan

Goudrenet
Ingrid Marie
Lombarts Calville
Glorie van Holland

Peer

Saint Remy
Brederode
N-H ’se Suikerpeer

Legipont
Clapp’s Favourite
Conference
Juttepeer

Zwijndr. Wijnpeer
IJsbout
Kruidenierspeer
Williams Bon Chrétien

Gieser Wildeman
Franse Wijnpeer
Kleipeer
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Snoei-gevoeligheid
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13. Na het uitdunnen van het reactiehout zijn schuin staande
en kleinere scheuten overgebleven, die nieuwe vruchttakken
kunnen worden.

os

po

st

14. Korte snoeizaag.

je juist veel groeireactie wilt. Dat geldt ook voor de
snoei van jonge bomen: daar wil je juist zoveel mogelijk groei(reactie)!

Correctie hergroei
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Na de eerste snoeibeurt kan het gebeuren dat er heel
veel reactiehout verschijnt. Dat gebeurt vooral op plekken waar dikke vitale gesteltakken zijn weggezaagd
(zoals zuigers). Dat is op zich geen probleem maar dan
moet je wel corrigeren in het seizoen erop. Dat kan door
de scheuten weg te trekken in de vroege zomer (eerste
helft juli) of door selectief in de daaropvolgende winter
scheuten weg te knippen. Snoei dan bijvoorbeeld 50%,
en met name de steilste en hardst groeiende. Van de
overige kan vaak ook een deel gebruikt worden om uit
te laten groeien tot nieuwe vruchttakken.

w

Ik noem de scheuten die verschijnen na het snoeien altijd reactiehout. De meeste mensen noemen het
waterlot, maar waterlot is eigenlijk alleen reactiehout dat binnenin een boom groeit en door het weinige licht slecht verhout is en dus relatief slap en waterig gebleven is.

Snoeitechniek en gereedschap
Bij achterstallig onderhoud is het belangrijk om bij het
werk op een aantal dingen te letten.
Zorg allereerst voor goed en scherp gereedschap. Dat
is het halve werk. Koop liever een dure snoeischaar
van bijvoorbeeld het merk Felco want die gaat wel een
heel leven mee. Er zijn tegenwoordige hele scherpe
28
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boomzagen te koop (soort pistoolzagen, meestal van Japanse makelij). Daarmee zaag je heel makkelijk dikke
gesteltakken.
Zelf gebruik ik voor het meeste werk een korte stokzaag: die is te gebruiken als gewone zaag, maar heeft
net een halve meter meer bereik, wat in de praktijk heel
handig werkt.
De lange stokzaag is heel handig om vanaf de grond
hout binnenin de boom te zagen en om er ladderzetten mee vrij te maken. Maar de verleiding is groot om
nog veel meer daarmee vanaf de grond te snoeien. Dat
is echter niet verstandig: het zicht op de positie van takken en vitaliteit is veel slechter vanaf de grond dan van
dichtbij op de ladder!
Verder vraagt snoeitechniek ook aandacht: dikke takken afzagen in delen en met behoud van takkraag om
uitscheuren te vermijden. Grote zuigers dus in delen uit
de boom halen. Vaak is het handiger om binnendoor de
afgezaagde takken laten vallen.

Ladders
Bijna alle hoogstameigenaren en -vrijwilligers gebruiken meerdelige aluminium-ladders. Ikzelf gebruik nog
de ouderwetse 1-delige fruitleren. Daarvan heb ik er
ook altijd meerdere bij me in verschillende lengtes. Als
je de techniek van lopen met die ladders onder de knie
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15. Gevaarlijke plaatsing van de ladder.

16. Ladderzet teveel binnenin de kroon. Beter in de vork
rechts. Daar is gestel dunner, maar stevig genoeg.

hebt, zijn ze heel praktisch in het gebruik: je loopt zowel bij het snoeien als het plukken met de ladder van de
ene naar de andere ladderzet en zo de boom rond, zonder dat je ze hoeft in of uit te schuiven.

Ter afsluiting
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Plaatsing van de ladder is heel belangrijk voor de veiligheid: altijd naar het midden van de boom gericht en
in de buitenkant van de kroon. Dus niet dwars op de
groeirichting van een gesteltak zetten, want stel dat
daar door een gat een zwakke plek zit, dan breekt die
tak makkelijker (zie foto 15). Beginnende snoeiers hebben vaak de neiging om de ladder tegen zo dik mogelijke
takken midden in de kroon te zetten (zie foto 16). Dan
wordt het snoeien van de buitenkant met het vruchthout echter lastiger en ook gevaarlijker: je kunt slechter
bij het te snoeien vruchthout en de dunnere gesteltakken en staat vaker omgekeerd op de ladder. Uit ervaring
blijkt dat bij appelbomen een vork met gesteltakken van
4 cm dikte al sterk genoeg is. Belangrijk is wel om de
ladder dan niet te schuin te plaatsen.

Met een ladderzet binnenin de kroon is soms ook de verleiding groot om een gesteltak met vruchthout die over
een etage hangt, in één keer helemaal weg te zagen, in
plaats van het onderste deel van het vruchthout ervan
weg te snoeien (dat zit namelijk buiten snoeibereik) en
zo ook licht op de onderliggende etage te creëren.

Uit bovenstaand verhaal blijkt wel dat er bij het achterstallig onderhoud van hoogstamfruitbomen veel om de
hoek komt kijken. Het is niet gemakkelijk om te zorgen
voor een vitale boom die nog jaren meekan en die makkelijk en veilig is te onderhouden, zonder al te veel werk.
Dat hangt af van veel factoren: welk ras, mate van vitaliteit, tijdstip snoei, etc. En je moet veel zaken tegelijk
of gefaseerd uitvoeren en in de gaten houden: vormherstel, weghalen en/of uitdunnen gesteltakken, uitdunnen en/of weghalen weinig vitaal vruchthout.
Een goede uitvoering vraagt dus veel ervaring en deskundigheid. Daarom adviseer ik hoogstameigenaren
ook om het achterstallig onderhoud van hun bomen
niet zelf te gaan leren (een eenmalige actie), maar door
een ervaren hoogstamsnoeier te laten uitvoeren. Dan
hoeven ze daarna alleen maar het gewone onderhoud te
leren en kunnen daarvoor bijvoorbeeld een cursus volgen. Nog efficiënter is het om samen met een ervaren
snoeier de eigen opgeknapte bomen te leren snoeien.
Otto Vloedgraven
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