
12                                      Oase herfst 2021

Tekst: Douwe Kappers

In steeds meer particuliere 
tuinen, schoolpleinen en in het 
openbaar groen wordt ‘eetbaar 
groen’ aangeplant. Dat is een 
mooie ontwikkeling want wat 
is er leuker dan een fruitboom 
die naar verloop van tijd koelte 
geeft op warme dagen en ook 
nog eens een mand met fruit 
oplevert? Om een succes te 
maken van de aanplant is het wel 
belangrijk om te weten waar je 
rekening mee moet houden bij 
de keuze van een fruitboom.

Voor je een boom plant kijk je naar 
veel factoren. Hoeveel zon komt er? 
Welke grondsoort? Is het bijvoor-
beeld (lemig) zand, (lichte of zware) 
klei of löss. Is de grond compact of 
los van structuur, zitten er storende 
lagen in de ondergrond? Hoe ziet de 

grondwaterspiegel eruit in de winter 
en in de zomer? Ook de bestaan-
de beplanting kan van invloed zijn 
op de keuze van nieuwe aanplant. 
Als je dit allemaal in kaart hebt 
gebracht kun je gaan kijken naar 
geschikte fruitbomen.

Ruime keus
Er zijn talloze soorten en rassen 
fruitbomen. Voor allerlei omstan-
digheden is dan ook een passen-
de fruitsoort te vinden. Zo zijn er 
alleen al ruim 2000 verschillende 
appelrassen! Ook in peren, pruimen 
en kersen is de variatie aan rassen 
heel groot. Het is goed om te weten 
dat er rassen zijn die het alleen 
op kleigrond goed doen of alleen 
op zandgrond, de keuze is reuze! 
Gelukkig vindt je bij de gespeciali-
seerde fruitboomkweker vaak een 
uitgebreid sortiment en kun je hier 
terecht met al je vragen en wensen 
ten aanzien van fruitbomen. 

Hoe kies je een geschikte boom? 
Vraag je allereerst af eerst wat voor 
soort fruit je wilt. Appel, peer, 
pruim, kers of liever een walnoot? 
Vroege, midden of late rassen 
hebben elk een verschillende oogst-
tijd. Een vroeg ras is rijp in juli, 
bijvoorbeeld de geurige Yellow 
transparant of de rode Beauty of 
Bath, beide zijn lekkere hand- en 
moesappels. Het is wel plukken 
en eten, bewaren zit er bij vroege 
rassen niet in. Kersen en pruimen 
zijn over het algemeen eerder rijp 
dan de meeste appels en peren. Wil 
je fruit dat je goed kunt bewaren 
dan kom je al snel uit bij laat rijpen-
de rassen (oktober). Veel van deze 
rassen hebben een hoog suikerge-
halte en zijn daarom lang houdbaar, 
mits ze koel en donker bewaard 
worden. Vaak hebben deze rassen 
‘zoet’ in hun naam zoals de Zoete 
ermgaard. 

Over het kiezen 
en aanplanten 
van fruitbomen 
in de tuin

Een appeltje voor de dorst

Niets leuker dan je eigen appels plukken (Foto: Paul van Eerd)
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Onderstammen en boomvormen
Fruitbomen worden eigenlijk altijd 
veredeld. Hierbij combineer je de 
eigenschappen van een bepaald 
wortelstelsel (onderstam) met het 
gewenste ras. Een bekende vorm 
van veredelen is ‘enten’. 
Fruitbomen zijn onder te verde-
len in verschillende boomvormen: 
hoogstam-, halfstam-, en laagstam-
bomen, afhankelijk van de enthoog-
te. De kroon van een hoogstam 
begint op 180-200 cm, die van een 
halfstam begint op 130-150 cm en 
een laagstam op 50 cm. Vanouds 
werden de verschillende boom-
vormen toegepast in een gemengd 
landbouwsysteem van hoogstam-
boomgaarden die begraasd werden 
door koeien, en halfstamboomgaar-
den die begraasd werden door scha-
pen. Ook werd hoog- en halfstam 
wel gecombineerd met bessenteelt 
onder de bomen. Laagstamfruit-
bomen worden tegenwoordig veel 
toegepast in de productieteelt. 
Door deze verschillende hoogtes te 
gebruiken kun je een leuke hori-
zontale en verticale structuur in je 
beplantingsplan krijgen.

Zonder bestuiver geen vruchten
Wil je fruit in de boom krijgen dan 
is er bestuiving nodig. Het gaat dan 

om bestuiving van dezelfde soort: 
appel bestuift appel en peer bestuift 
peer etc. De bomen moeten dan wel 
tegelijkertijd bloeien. Er zijn rassen 
die in meer of mindere mate zelfbe-
stuivend zijn. Daarbij is dus niet per 
se een andere fruitboom nodig al 
geeft kruisbestuiving vaak wel een 
betere oogst. 
Moet je nu altijd een bestuiver bij 
een fruitboom planten? Nee, dat 
hoeft niet tenzij je op zo’n geïsoleer-
de plek een fruitboom plant dat er 
geen bijen langs komen om voor de 
bestuiving te zorgen. Mijn ervaring 
is dat er in woonwijken altijd wel 
fruitbomen tegelijkertijd bloeien. 
Honingbijen vliegen tot drie kilo-
meter om stuifmeel en nectar te 
halen, tegelijkertijd zorgen ze voor 
de kruisbestuiving van de fruitbo-
men. Ook wilde bijen zorgen voor 
bestuiving, zorg er dus voor dat een 
tuin ook aantrekkelijk is voor soli-
taire bijen en hommels. 

Groeikracht
Onderstammen kunnen zwak tot 

sterk groeiend zijn, onder al die 
boomvormen zit dus een onderstam 
met passende groeikracht. Je kunt 
je voorstellen dat een hoogstam-
fruitboom die gecombineerd wordt 
met een sterk groeiende onderstam 
ook een grote boom wordt. Bij een 
laagstam past een zwak groeiende 
onderstam zodat de boom klein 
blijft. Welke onderstam je kiest is 
ook afhankelijk van de grondsoort. 
Op rijkere grond zoals klei zal een 
sterk groeiende onderstam een 
grotere boom geven dan op zand-
grond. Wil je op arme zandgrond 
een hoogstamboomgaard aanleg-
gen dan moet je kiezen voor sterk 
groeiende onderstammen, anders 
blijven het miezerige boompjes. 
Plant je op zo’n plek een laagstam 
aan die veredeld is op een zwakke 
onderstam dan kan het zijn dat er 
geen groei in de boom komt. In de 
productieteelt wordt voor laagstam 
vaak een onderstam gebruikt die 
alleen met een intensieve bemes-
ting en bewatering kan groeien en 
vrucht dragen. In een particuliere Beauty of Bath (Foto: Douwe Kappers)

Op meer plekken dan je denkt kan een fruitboom groeien (Foto: Deyke van Donkelaar)
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tuin kunnen deze bomen nog wel 
eens tot teleurstelling leiden. 
De fruitboomkweker bepaalt zelf 
welke onderstammen hij gebruikt 
voor de verschillende boomvor-
men. In de tussenhandel gaat de 
informatie over het gebruikte type 
onderstam vaak verloren. Als je 
zorgvuldig een boom wilt kiezen 
dan is deze informatie van wezen-
lijk belang. Het is dus raadzaam 
om naar een gespecialiseerde fruit-
boomkwekerij te gaan waar je deze 
informatie kunt krijgen. 

Planten 
De beste maanden om (fruit)bomen 
te planten zijn november t/m maart. 
Plant je in november dan profiteer 
je nog van een hogere bodemtempe-
ratuur. De fruitboom zal zich dan 
alvast ‘thuis voelen’ op zijn nieuwe 
standplaats. In het voorjaar gaan 
deze bomen vaak goed van start. 
Bij aanplant in het vroege voorjaar 
(maart) zal de fruitboom pas later 
op gang komen. 
• Zorg voor voldoende groeiruim-

te, niet te dicht bij andere bomen, 

struiken, gevels en erfafschei-
dingen, tenzij dit een bewuste 
keuze is. Houd rekening met de 
gebruikte onderstam en de te 
verwachten uiteindelijke grootte. 

• Graaf een ruim plantgat zodat 
de wortelkluit voldoende ruimte 
heeft om te groeien. Omgebo-
gen wortels zijn niet wenselijk, is 
de wortelkluit te groot dan kun 
je eventueel wat van de wortels 
terugknippen. Ook ondergronds 
doet snoeien ‘groeien’.

• Zet 2 boompalen haaks op de 
zuid-westrichting op ongeveer 
een ruime voetbreedte uit het 
midden van het plantgat. Hier-
tussen komt de stam van de 
boom te staan. Sla de palen stevig 
in de grond zodat de boom net 
onder de kroon aangebonden 
kan worden met boomband. 

• Meng nu een zak (biologische) 
compost met wat basisbemes-
ting en een zakje mycorrhi-
zaschimmels door de grond die 
uit het plantgat gekomen is en 
door de bodem van het plantgat. 
De schimmels zullen de boom 
helpen om sneller aan te slaan. 

• Zet nu de fruitboom in het plant-
gat waarbij je de minst ontwik-
kelde kant van de boom naar het 
zuiden richt. Zo krijgt deze kant 
meer zonlicht, waardoor hier de 
groei extra gestimuleerd wordt. 
Bij een evenwichtige kroon is dit 
niet nodig. 

• Vul het plantgat met de gemeng-
de grond en til de boom licht op 
zodat de grond ook tussen de 
wortels valt. Druk dan de grond 
licht aan.

• De boom kan nu aangebonden 
worden met boomband. Als je de 
boompalen licht naar buiten hebt 
gezet dan kun je de palen met het 

boomband weer licht naar elkaar 
toe trekken. De boom komt zo 
stevig te staan.

• Als laatste geef je de boom 
water. Hierdoor spoelt de grond 
nog beter tussen de wortels. 
Het eerste jaar heeft een nieuw 
geplante boom regelmatig water 
nodig. Begin hier niet pas mee 
in een droge periode maar zorg 
ervoor dat de grond licht voch-
tig blijft. Je kunt eventueel de 
boomspiegel afdekken met een 
laag blad, meng het niet door 
de grond. Deze mulchlaag gaat 
verdamping tegen en stimuleert 
het bodemleven in de wortelzone 
van de boom. Check wel regel-
matig of de grond onder het blad 
nog vochtig is. 

Snoeien doet groeien
Na het planten snoei je de eenjari-
ge topscheuten voor de helft terug 
op een naar buiten staande knop. 
Hiermee stimuleer je dat er meerde-
re knoppen gaan uitgroeien tot een 
nieuwe tak waardoor je een splitsing 
krijgt in de kroon. Zo bouw je aan 
een stevig gestel van takken.
Vakkundig fruitbomen snoeien 
vraagt de nodige kennis. Wil je 
hier meer over weten, volg dan een 
cursus fruitboom snoeien of vraag 
een specialist op het gebied van 
fruitbomensnoei.

Douwe Kappers is eigenaar van 
Boomkroon fruitboom kwekerij & 
groene diensten en is lid van Wilde 
Weelde.
www.boomkroon.nl

Planten (Foto: Douwe Kappers)


