
Kiil« op de boom

Pra ktii kdag ach terstallig
onderhoud hóogstam bomen

Verslagvan de worl<shop aan de nieuwe hoogstambrigade in Lelystad.

!-! alf iuni heb il< een praktijkdag achterstallig onderhoud aan hoogstambomen gegeven voor een nieuwe hoogstambrigade in Lelystad.
I lJuni is niet mijn favoriete snoeitijd en zeker niet om instructie te geven. De structuurvan de fruitbomen isveel moeilijkerte zien met
at dat btad. En zeker die week was het eigentijk veel te warm om te snoeien. Gelukkig geven hoogstambomen ook schaduw!.
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Dan de voordelen: een voordeel van zomersnoei is dat
de wonden beter afgrendelen en dat de groeireactie
minder is. Maar het voordeel van betere afgrendeling
(doordat de boom actief is) is niet zoveel groter dan in
de winter. Ik heb nog nooit grote problemen gezien bij
snoei in de winter, behalve als je zwaar achterstalllg
onderhoud uitvoert. Als je dikke tal<ken snoeit (van
ro cm of dikker), dan is er -'vel risico van inrotting of
dat een deel van het wortelgestel afsterft. Dat maakt
een boom vatbaarder voor schimmels. Ik kies daarom
a11een voor zomersnoei a1s ik hele dikl<e takken moet
weghalen.
Het is duidelijk dat zomersnoei zorgt vooÍ minder
groeireactie. Maar dan ga ie er a1 vanuit dat je per
deflnitie altiid veel groeireactie krijgt. Dat hoeft echter
niet zo te zi1n. Bjj het snoeien l<un je o_p verschillende
manieren ervooÍ zoÍgen dat de groeireactie beperkt
bliift. Mocht dat iater in het groeiselzoen niet gelukt
zijn en er blijkt veel (ongewenst) reactiehout te ziin
ontstaan, dan pas il< soms wel zomersnoei toe. Veel
bloemknoppen }<unnen veel fruit geven, maar door
nachtvorst kan dat biivoorbeeld mislul<ken.

Foto z: perenboom met achterstallig onderhoud en een grote wiruar aan takken.
Rechts daarvan een and.er perenras met eenveel overzichtelijkere structuur.
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Foto t: hier is een appelboomvan z5 jaar te zien, die ruim 5mhoog is en 6-7m breed.
Bovenín nog duidelijk nog in opbouwfase (veel groei). De onderste etage was al wel
heel vruchtbaar en hing sterk door, tot ongeveer een halve meter boven de grond.
Die etage is weggesnoeid.

Voor- en nadelen van zomersnoei
Op deze praktijkdag hebben we min of meer zomer-
snoei toegepast. Snoeien in de zomer wordt door
sommigen gepropageerd en beter gevonden dan
wintersnoei. Ik vind er echter meer voor- dan nade-
len aan zitten.
Allereerst de nadelen: als je in de zomer snoeit, snoei
f e takken met fruit eraf: niet echt iets om vrolijker van
te worden en verspilling van fruit. Ook vind ik het
vaak te warm om het toch zwaar fysieke werk uit te
voeren. Maar het grootste nadeel vind ik dat de takken-
structuur van een boom minder goed zichtbaar is.
Vooral bij bomen met achterstallig onderhoud is het
al moeiliik om in de winter de takkenwirwar goed te
kunnen bekijken. Bij sommige bomen in Lelystad ging
het redelijk goed, maar er zaten ook bomen bij met een
dichte warboel aan takken, zoals hieronder op foto z te
zien. Zomersnoei toepassen bij zo'n wirwar wordt een
heel gepuzzel en kost dus ookveel tijd. Rechts van die
boom staat een perenboom met een nog wel redelijk
overzichtelijke takkenstructuur. Daarbii is zomersnoei
een stuk makkelijker.
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Hoe beperk ik reactiehout bii hoogstamsnoei?
Bij het snoeien van hoogstamfruitbomen is er meestal
sprake van teveel hout. Dan wil je niet na snoei teveel
reactiehout terugkrij gen. De hoeveelheid reactiehout
is van een aanta] zaken afhankelijk:
. Vitaliteit van de boom: in een minder vitale boom
kan meer worden gesnoeid dan in een hele vitale
boom. Het is zelfs noodzakelijk om fors te snoeien om
nog een groeiprikkel te krijgen bij de boom. Belangriik
is wel het wegsnoeien van zoveel mogeliik dunner
hout en niet alleen dik hout.
. Snoeigevoeligheid van het fruitras. Een sterappel is
veel gevoeliger voor snoei dan bijv. een Goudrenet en
dus zaag ik gemiddeld genomen 5o0lo minder weg bij
de Sterappel dan bij de Goudrenet. Dat geldt ook voor
biiv. de Suikerpeer in relatie tot de Gieser Wilderman.
o Aantal bloemknoppen: zijn er veel bloemknoppen
in de winter/vooriaar aanwezig dan mag je veel fruit
verwachten in de zomer. De boom moet dan veel ener-
gie stoppen in het fruit en zal daardoor minder reac-
tiehout geven.
o Tiidstip snoeien: in de zomer heel weinig reactie,
maar ook is de reactie bij snoei in het voorjaar duide-
liik minder dan bij snoei in vroege winter. Bomen met
achterstallig onderhoud snoei ik daarom het liefst in
het voorjaar (april/mei).

Zuigers weghalen?
Op de praktijklocatie stond een rij hoogstambomen
van z5 jaar oud. Die waren ooit waarschiinliik wel
gesnoeid, maar niet meer de laatste ro jaar. De appel-
bomen leken gesnoeid in een model zonder harttak en
met schuine gesteltakken. In de afgelopen laren waren
hier en daar waren vervolgens op die schuine gestel-
takken flinke gesteltakken omhoog gaan groeien. Dat
liiken zuigers en dus dachten sommige vrijwilligers
dat die eruit moesten. Maar die takken omhoog wil
ik juist laten zitten want die zorgen voor hoogte in
de boom. En een normale appelhoogstamboom heeft
meerdere etages en wordt als die zich vrij kan ontwik-
kelen gemakkelilk 6 tot Bm hoog.

Het idee van steile gesteltakken verwijderen gebeurt
vaak bii achterstallig onderhoud. Bij deze boom zou
dat echter grote negatieve effecten hebben: de boom
krilgt een heel onevenwichtige kroon: links met hoogte
en rechts veel lager. Ookzal de boom heftig proteste-
Íen met sterk nieuw reactiehout. De boom wil weer
omhoog, heeft daar ook de energie voor.

Welk mode[ moeten we kriigen/snoeien?
Bij deze bomen is de aanpak van het achterstallig
onderhoud niet zo gemakkeliik. Niet alleen omdai de
takkenstructuur moeiliik te zien is (vaak een wirwar
aan takken), maar ook omdat de bomen nog in opbouw
ziin. Er zit geen'oud snoeimodef in en elke boom ziet
er totaai anders uit: sommige groeien vooral omhoog,
sommige vooral in de breedte. Gelukkig vind ik maar
twee dingen belangrijk bij het model van een hoog-
stamboom: de boom moet zowel hoogte als breedte
hebben en bovenin smaller zijn dan onderin. Dus het
streven is een soort bolvorm, waarbij de etages met
vruchthout overal in de kroon voldoende licht krilgen.
Net als bil oude appelbomen.
Op foto 5 is een appelboom te zien die zich redeliik
evenwichtig heeft ontwikkeld in de laatste ro iaar
zonder snoei. Dit ondanks de snoei in het verleden
waarbii er geprobeerd is een relatief plat model appel-
boom te maken: dat is nog te zien aan de vrij vlakke

Foto j: perentak metvruchtzetels. De bloemknopbezetting ís goed: alle vruchtzetels
hebben t of meerdere dikke bloemknoppen. Let op: als eenboom een beurtjaar heefr
(zonder vruchten) zullen dezelfde vruchtzetels te zien zijn, maar dan zonder de dikke
bloemknoppen!

Foto 4: Appelboommet zuigers G). Aan de línkerkant àenwe eenhoofdgesteltak (t)
diedehoogteinísgegaan,metdaaraanveelzijtakken.Rechfsis eenhoofdgesteltak
(z) vrij vlak gesnoeid/gegroeid, maar in de afgelopen to jaar zijn er 3 zuígers bovenop
die tak gegroeid $).

Foto 5: z5-jarige appelboommethoogte enbreedte:3 hoofdgesteltakkenomhoog en
daaraan op verschillende hoogtes zijetages.
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Foto 6: Hier ís te zien hoe de ladder in de buitenkant van de kroon staat. Zo sta je
dicht bij hetvruchthoutwaaraan je snoeit. Zo'nladderzetis ookhandigwant je staat
zo ook dícht bij het fruit dat je eventueelwilt plukken. De ladder staat gericht naar
het midden van de boom (je kunt de stam achter de ladder zien).

Foto 7: Veel relatief dun hout ligt nahet snoeien onder de boom. Goed is ook de open
structuur binnenin de boom te zien. Niet belangríjkvoor belichting (die moet goed
zijn aan de buitenkant), maar vooral omhet snoeíen hoger in de boom makkelíjker
te maken: takkenvallen zo makkelijk door de kroon op de grond!

stand van de gesteltakken bii de stam. Daarna is de
boom zelf omhoog gaan groeien (wat ook de natuur-
lijke gang van zaken is bij een hoogstamboom). Te
zien zijn meerdere hooídgesteltakken die de hoogte in
gaan, met daaraan zi,gesteltal«en. Aan die zijgestel-
takken zitten dan de vruchttakken die aan de buiten-
kant de etages van vruchthout moeten vormen. Aan
het modei hoeft bii deze boom niet veel te gebèuren,
wellicht hier en daar bovenin wat terugsnoeien van
te ver uitgroeiende gesteltakken (die onderliggende
takken overschaduwen). Hier gaat het vooral om
ladderzetten zoeken en vrijmaken en ruimte mal<en in
de buitenkant van de kroon door in het vruchthout te
snoeien. Hier en daar zal ook nog een verkeerd groei-
ende gesteltak verwijderd moeten worden.

Ladderzet en -gebruik is het belangrilkste!
Veilig en gemakkelijk werken (snoeien en plukken)
vind ik het belangrijkste bii het snoeien van hoog-
stamfruit. Dat doe je door te werken met ladderzetten.
Maak ladderzetten: zoel< plekken in de kroon waar
je de ladder zo hoog mogelijk in de boom klem kunt
zetten tussen stevige takken en zoveel mogelijk in de
buitenkant van de kroon: daar zit het vruchthout en
daar moet je ruimte maken tussen takken.
I(1em zetten kan in een soort takkenvork: takken die
z vingers dik zijn, zijn dan al stevig genoeg. ie hebt
geen armdikke gesteltakken nodig om tegenaan te
kunnen staan.
Snoei takken eraf die in de weg zitten in de ladderzet:
je moet de ladder er van buitenaf in kunnen leggen.
Dus ook goede takken! Ladderzetten gaan voor alles
en maak het jezelf zo makkelijk mogelijk. Het snoei-
werk wordt een stuk eenvoudiger a1s je met een uitge-
schoven ladder van de ene ladderzet naar de andere
kunt lopen.
Zet de ladder gericht naar het midden van de boom.
Breekt er onverwacht toch een tak dan val je in de
boom en tegen andere takken aan met je ladder.
De bomen in Lelystad zijn nog in opbouw en dat bete-
l<ent dat met name bovenin de boom de takken nog
niet zo dik en stevig zijn. Dat betekent dat ie soms meer
binnenin moet gaan staan met de ladder om te zorgen
voor een stevige veilige ladderzet, in plaats van een
ladderzet in de buitenkant van de kroon.

Verdere aanpak achtersta[[ig onderhoud
Voordat je ladderzetten maakt, kun ie al het vrucht-
hout binnenin de l<roon verwijderen: dat zit in de
schaduw, geeft geen mooi fruit en zorgt dat de boom
minder open en luchtig is. Daarvoor is een stokzaag
heel handig.
Het meeste snoeiwerk kun je het beste op de ladder
doen en niet vanafde grond met een stokzaag. Op de
ladder kun je beter zien welke takken elkaar het meest
in de weg zitten en/of minder vitaal zijn.
Vanaf de ladder werk ie van onderen naar boven. ]e
gaat kijken naar het vruchthout in de buitenkant. Vaak
is dat een dichte takkenzooi. Bekiik onderin welke
plukken vruchthout je kunt behouden als eerste etage.
Als er oud en minder vitaal vruchthout onder hangt,
haal dat weg. I(iik dan naar boven of er takken teveel
op/over de eerste etage hangen. Haal die vruchttakken
weg. Vruchthout dat daarboven zit is dan je tweede
etage. Werk zo verder naar boven toe.



Foto B: Appelboom in augrlstus na zomersnoeí: maar op enkele plekken (bíj t) ís er wat reactiehout gekomen op gesteltakken. Op de gesteltak

midden boven (bij z) waar 3 zijtakken zijn gesnoeid is geen reqctiehout te àen: de energie kon blijkbaar weg via de overgebleven dikkere
gesteltak. Ookis goed de'normale opbouw'van een appelboomte àen: eenaantalvrij steílomhoog groeiende hoofdgesteltakkenmet daaraan
vlakke zijetages (met aan de buitenkant het vruchthout).

Welk percentage snoeien?
Nadat ik als voorbeeld nevenstaande boom had
gesnoeid lag er veei hout onder, naar schatting wel
4oo/ovan de tal&en! Toch ben ik niet bang voor teveel
reactiehout, vanwege een aantal redenen: r. de groei-
reactie is minder omdat we snoeien in het groeisei-
zoeÍ7i 2. ik snoei vooral dunner hout (het meeste hout
was duimdik); 3. een deel van dat hout was ook minder
vitaai en dat wegsnoeien geeft geen ofweinig reactie-
hout; 4. ik zorg zoveel mogeliik dat ik zijtakken van
hoofdtakken af snoei of bii een splitsing de dunnere
takwegsnoei. Zo kunnen de overgebleven takkenveel
van de overbodige energie opvangen.
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Het resuttaat
In augustus heb ik de bomen bekeken en was il< toch
een beetie verrast door het weinige reactiehout. Maar
op enkele plekken waÍen er op snoeiwonden nieuwe
scheuten ontstaan. Tegeliikertiid waren eÍ ook niet
veel nieuwe scheuten op het wuchthout te zien. Dat
had ik wei verwacht. Het lijkt erop dat bii snoei in
iuni de boom erg rustig blijft. Maar met zekerheid valt
dat niet te zeggen, want het kan ook veroorzaaktziln
doordat de boom wat minder vitaal is. Hieronder is op
foto B de gesnoeide boom in augustus te zien.

Tekst Otto Woedgraven, foto's Martin lQeinman.
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