KIJK OP DE BOOM

Achterstallig
onderhoud in Rouveen
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De jongvolwassen bomen in
Rouveen
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pelhoogstambomen hebben uiteindelijk meestal toch een grootte van
minimaal 8 meter breed en 6 meter
hoog. Bij appelbomen met zwakkere onderstammen dan een zaailing
is de groei minder en is de boom
eerder vruchtbaar (foto 2). Dat zien
we heel goed bij de bomen in deze
boomgaard.
In deze boomgaard is er echter
een geringe plantafstand tussen de
bomen en dan is de zwakkere onderstam wel bruikbaar. Voor meer
landschappelijke, grotere boomgaarden zijn hoogstamappels met

zaailingonderstam essentieel om in
de toekomst een hoogstamboom
van formaat te krijgen die ook nog
eens tientallen jaren vitaal is. Een
aantal appelbomen en peren zijn
wel van een groter formaat. Dat
komt omdat het gaat om sterkere
rassen.
Omdat de bomen al jaren niet gesnoeid zijn, zitten de kronen vol
met gesteltakken en vruchthout. De
kroonopbouw is onduidelijk, er zijn
geen ladderzetten aanwezig en er is
ook al veel oud vruchthout.

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. Dat geldt ook voor de
jongvolwassen bomen in Rouveen.
Maar zuigers (als reactie op achterstallig onderhoud) zijn er niet. Ook
is er nog niet veel dood en erg ziek
hout. De belangrijkste onderdelen
bij het wegwerken van achterstallig
onderhoud in deze boomgaard zijn
dan ook:
- Vrijmaken van ladderzetten
- Hout binnenin de boom eruit
- Dubbele en kruisende
gesteltakken weg
- Oud vruchthout verwijderen

ger dan 5 meter. Maar dan nog zijn
ladderzetten belangrijk voor makkelijk en veilig werken met snoeien
en plukken. Ladderzetten zitten/komen in de buitenkant van de kroon:
tussen gestel en vruchthout. Bij
het zoeken naar ladderzetten moet
je vooral bovenin de boom kijken,
naar plekken waar de ladder stevig
tussen gesteltakken geklemd kan
staan, het liefst in een soort vork,
en altijd naar het midden van de
boom gericht. Als je een vork hebt
dan zijn gesteltakken van 3 cm dik
al sterk genoeg. Het maken van ladderzetten betekent ook dat je vaak
takken die op een lager niveau in de
weg zitten weg moet snoeien, ook
al zijn het gezonde, mooie takken.
Essentieel is ruimte maken om een
ladder in een zet te kunnen plaatsen
en zonder al te veel geworstel tussen
takken te kunnen snoeien en plukken (foto 3).
Die ladderzetten zijn zo belangrijk
omdat je, staand op de ladder op
verschillende hoogtes in de kroon,
goed zicht hebt op welke takken het
best in de kroon passen en welke
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De bomen in de boomgaard van
Rouveen zijn ca. 20 jaar oud. Veel
van de appelbomen zijn al erg
vruchtbaar, hebben een beperkte
omvang, en sommige bomen staan
ook scheef. Dat duidt bij die bomen
op het gebruik van hoogstamappels met een zwakkere onderstam
(MM111) in combinatie met een tussenstam van Zoete Aagt. Door de
zwakkere onderstam die zorgt voor
een kleine wortelkluit kunnen de
bomen soms niet stabiel staan. Normaliter zijn hoogstamappels van die
leeftijd nog in de groei, en oude ap-

De aanpak van het
achterstallig onderhoud
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Foto 1: Otto heeft hier een korte stokzaag in zijn hand, een heel handig stuk gereedschap: een halve meter extra reikwijdte bij het opknappen van hoogstambomen.

Foto 2: Appelboom, 5 meter breed en 4 meter hoog en al heel vruchtbaar. Wordt weinig groter en blijft dus een
hoogstamboom van heel bescheiden formaat en daarmee van minder waarde voor biodiversiteit en landschap.
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Foto 1 laat ook de belangrijkste
veiligheidsregels zien in het hoogstamfruit: 1. Ladder naar het
midden van de boom gericht.
2. Ladder in de buitenkant van de
kroon plaatsen. 3. Altijd één hand
aan de ladder en werken met de
andere hand. 4. Als er toch een
steuntak breekt, altijd de ladder vasthouden, dat is je beste (ver)zekering!
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Otto Vloedgraven is al 20 jaar beroepsmatig aan de slag met het snoeien van hoogstambomen, zowel oude
als jonge. Nog langer is hij 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 meer dan 15
jaar actief met het geven van cursussen en instructie, dat laatste vooral
aan vrijwilligers. Vorig jaar april heeft
hij aan vrijwilligers die snoeien op de
Fruithof een instructiedag over achterstallig onderhoud gegeven in een
boomgaard in Rouveen. Daar is een
boomgaard met bomen van ca. 20 jaar
oud die naar schatting al 10 jaar niet
meer waren gesnoeid. Op die dag zijn
foto’s gemaakt van de bomen voor en
tijdens de snoei en in januari 2020 zijn
foto’s gemaakt van hoe de bomen er
nu uitzien.

Ladderzetten maken
Essentieel bij het opknappen van
hoogstambomen is het maken van
ladderzetten. Bij deze bomen in
Rouveen zijn de appels niet veel ho-

niet. Daarbij kun je zo niet alleen
goed het vruchthout beoordelen op
vitaliteit, maar ook in de zomer gemakkelijk fruit plukken.

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 (foto
4). Dat heeft het voordeel dat na regenval de kroon eerder droog is, dat
er minder vocht overblijft en dus
minder ziektes (vooral schimmels)
optreden. Ook zorgt meer licht in
de kroon voor meer vitaliteit van
het vruchthout. Daarnaast wordt
het plukken ook makkelijker omdat
het vruchthout alleen maar 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
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Vormherstel van de boom
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Bij een verwaarloosde hoogstamboom heb je vaak 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 vruchthout-etages
en -takken. Van daaruit kijk je dan
welke gesteltakken daarbij horen en
welke je dus moet weghalen. Ik begin altijd met de echt verkeerde gesteltakken die naar binnen groeien,
kruisen met andere takken of teveel
opzij richting andere gesteltakken
groeien. Verder begin ik altijd onderaan in de kroon. Een kroonvorm
met zo laag mogelijke kroon vind ik
mooier en ook handig met plukken.
Uitgaande van de onderste etage
met vitaal vruchthout kijk ik daarboven of er vruchthout te dicht boven hangt en zo ja dan snoei ik het
hoger hangende weg. Daarna kom
ik automatisch bij een volgende etage uit en dan herhaalt zich het proces (foto 7).

Pas op met wegzagen van gesteltakken vanaf de grond met een stokzaag! Vanaf de grond kun je lastig
beoordelen of takken echt schuren
of alleen dicht bij elkaar zitten. Dat
laatste is meestal geen probleem.
Vaak denken snoeiers al dat gesteltakken niet dichter dan 50 cm bij
elkaar mogen zitten. Ik houd een
minimale afstand van slechts 10 cm
aan!

Verwijderen/uitdunnen
vruchthout

Bij achterstallig onderhoud is vaak
sprake van teveel vruchthout en van
oud en minder vitaal vruchthout.
Dat is ook het geval bij de meeste hoogstambomen in Rouveen:
ze hebben te veel vruchthout, dat
ook deels niet meer vitaal is. Bij
het wegwerken van achterstallig
onderhoud is het belangrijk om te
beginnen met het verwijderen van
minder vitaal vruchthout. Daardoor
komt er direct veel meer licht voor
het overige vruchthout. Dat geeft
al veel licht en lucht in de kroon.
Op foto 8 zijn de vruchttakken te

Foto 6: Zoete Kroon met wat onevenwichtige opbouw en niet overal
een goed gevulde kroon.

zien van de Zoete Kroon in Rouveen in januari 2020. Vorig jaar is
bijna de helft van het vruchthout
verwijderd: vooral het onderhangende, minder vitale vruchthout.
Het overblijvende vruchthout hangt
ook enigszins naar beneden maar is
wel vitaal. Vaak denkt men dat het
hangende hout weinig vitaal meer
is en dus verwijderd moet worden.
Maar dat is lang niet altijd het geval.
Verschillende appel- en perenrassen dragen goed op hangend hout
of dragen dan juist beter (zoals bij
Sterappel en Zoete Bloemee). Haal
dus niet standaard hangend hout
weg, maar kijk eerst hoe vitaal het
hout is. Vitaliteit van het hout is af
te lezen aan de hoeveelheid levend
hout en de hoeveelheid levende
bloemknoppen/vruchtzetels op de
vruchttakken.
Vorig jaar is dus vooral het minder
vitale vruchthout weggehaald. Dat
betekent in veel gevallen dat er nog
wel redelijk veel vruchttakken aanwezig zijn. In het daaropvolgende
jaar, dus in de tweede fase, kan dan
nog in de vruchttakken worden gedund. Daarbij is het belangrijk en
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Verschillende bomen in de boomgaard in Rouveen hebben geen
klassiek model van een hoogstamboom: ze hebben geen bolvorm,
zijn soms relatief laag of juist hoog
en smal (peren). Bij het wegwerken
van achterstallig onderhoud in deze
boomgaard letten we echter alleen
op de twee zaken zoals hierboven
genoemd.

Uitdunnen/verwijderen
gesteltakken
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• Bovenin moet in principe
de boom smaller zijn dan onderin.
• De boom moet niet te hoog zijn
in verhouding tot de breedte.

De vorm van de appelboom Zoete Kroon is helaas niet mooi. Als
appelbomen (bijna) niet gesnoeid
zijn, ontwikkelt zich vaak een vrij
evenwichtige bolvorm, met wel heel
veel hout. De bomen in Rouveen
hebben in het verleden zo te zien
wel vormsnoei gekend: een opbouw
met 3 à 4 gesteltakken en in eerste
instantie één etage. De meeste bomen zijn echter na verloop van tijd
ook omhoog gaan groeien. Dan ontstaat min of meer een soort vaas/
kom-model. Op foto 6 zijn drie gesteltakken te zien, die naar verloop
van tijd toch omhoog gaan groeien.
De linker gesteltak gaat echter pas
laat omhoog, waardoor je een onevenwichtige opbouw van de kroon
krijgt. De rechter gesteltak laat wel
een meer normale opbouw zien
met de hoofdgesteltak omhoog en
daaraan zij-etages. Verder zijn er relatief weinig gesteltakken aanwezig,
zodat er een erg open kroon is ontstaan. Meer over vormsnoei hoogstambomen is te vinden op www.
hoogstamfruit.nl

Foto 5: Peer waarvan de top verwijderd is
(nu 6 meter hoog i.p.v. 8 meter).
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Vormherstel is vooral van belang
bij oude bomen. Bij de bomen in
Rouveen is er door lange tijd niet te
snoeien een min of meer natuurlijke
vorm ontstaan. Die is meestal helemaal niet zo verkeerd. Bij de vorm
van een hoogstamboom zijn voor
mij maar twee dingen van belang:

Foto 4: Appelboom na snoei: luchtige kroon en geen hout binnenin.
Structuur van de boom op die manier ook goed zichtbaar.
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en je ze alsnog uit de boom moet
trekken. Dat speelt vooral bij grotere en oudere bomen.
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Foto 3: Ladderzet gemaakt, wel relatief ver in de kroon, maar
meer naar buiten waren geen goede ladderzetten te vinden.

handig om niet teveel zijtakjes van
vruchttakken weg te knippen om
ruimte te maken, maar om hele
vruchttakken weg te snoeien. Dat is
goed te zien op foto 8. Met twee keer
knippen heb je een vruchthout-etage weer open en luchtig.

Hoeveel hout eruit?
Een vraag die altijd gesteld wordt,
is welk percentage hout je uit de
boom mag snoeien. Ik houd meestal een percentage aan tussen 20 en
50 procent. Welk percentage hangt
af van een aantal factoren: een weinig vitale boom moet je relatief veel
snoeien. Zitten er veel bloemknoppen dan kun je meer snoeien omdat
veel energie naar het fruit zal gaan.
In het voorjaar snoeien zorgt ook
voor minder reactiehout.
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Vitaliteit boom
Bij een nog vitale hoogstamboom
zul je soms relatief voorzichtig moeten snoeien om niet te veel 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 in Rouveen
voor één appelboom: die was al heel
vruchtbaar met heel veel vruchtzetels en helemaal geen nieuw hout.
Daar is toen in eerste instantie
door een vrijwilliger ca. 20 procent
uit gesnoeid om wat meer lucht en
licht in de kroon te maken. Maar
toen heb ik nog 30 procent extra
gesnoeid: veel vruchtzetels en takken eruit gehaald om daarmee te
boom te prikkelen om nieuw hout
te maken. Dat heeft die na één seizoen wel gedaan, maar ook veel op
de dikke gesteltakken binnenin de
boom. Dat is geen wonder, want
binnenin de kroon zijn alle takken
verwijderd: dan krijg je het jaar erop
wel veel reactiehout. Het meeste
moet weer worden verwijderd, wat
het beste al in de zomer kan gebeuren: dan kun je de nieuwe scheuten
eraf trekken en komen er bijna geen
nieuwe terug. Nieuwe scheuten
die wel ruimte hebben in de kroon
blijven natuurlijk zitten en kunnen
nieuwe vruchttakken worden.
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Foto 7: Het lijkt een wirwar van gesteltakken.
Als ze elkaar niet raken, hoeft er niet uitgedund te worden.

Foto 9: Uitdunnen vruchthout: 4 vruchttakken waarvan 2
weggesnoeid worden (nr. 1 hangt boven andere en nr. 3 zit
tussen nr. 2 en 4).

Foto 10: Rommelig uitziende peer na de eerste fase opknappen:
maar wel met in het geheel genomen beperkte hoeveelheid
reactiehout!
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Tekst Otto Vloedgraven
Foto’s Marianne van Lienden
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Bij achterstallig onderhoud wordt er
vaak van groot naar klein gewerkt:
eerst dikke takken en na een paar
jaar pas het vruchthout. Voor (herstel van) de vitaliteit van de boom
is het echter belangrijker om in het
eerste jaar ook met het vruchthout
aan de gang te gaan en met name
het oude vruchthout te verwijderen.
Dat heeft ook een bijkomend voordeel: weghalen van niet of weinig
vitaal vruchthout kan leiden tot een
snoeipercentage van soms wel 20
procent, terwijl het niet hoeft mee
te tellen voor het snoeipercentage
omdat het niet zorgt voor reactiehout!
Hoeveel je snoeit hangt dus af van
wat je wilt: meestal wil je het teveel
aan takken weg hebben en dus niet
teveel reactiehout terugkrijgen.
Voor revitaliseren heb je juist wel
nieuw hout nodig! Dood snoeien
doe je een boom niet zo snel, behalve misschien als je heel veel dikke
takken wegzaagt.
Verder 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 het meeste (herstel van) vitaliteit!
In Rouveen gaat het meestal om
vitale bomen waarbij er dus na opknappen niet teveel reactiehout
mag ontstaan. Het opknappen ging
dus naast het vrijmaken van ladderzetten vooral over het weghalen van
verkeerde gesteltakken en vooral
van minder vitaal vruchthout. Dat
betekent dat de bomen meestal
nog relatief vol zitten met hout: het
ziet er rommelig uit! Dat moet ook,
want in één keer een boom mooi
opknappen zorgt voor gigantisch
veel reactiehout in het groeiseizoen
erna!

Foto 8: Zoete kroon: open en luchtig gesnoeid,
met weinig groeireactie.

Foto 11: Weinig vitale appelboom die sterk uitgedund is in het vruchthout. Relatief gezien nog weinig reactiehout.
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