
ALGEMENE AANPLANTINSTRUCTIE

1. Het aanplanten van een boomgaard kan plaats vinden tussen half november en half maart,   
 mits het niet vriest.
2. Voor de aanplant van een boomgaard is het aan te bevelen om oude rassen van hoogstam   
 fruitbomen met de maatvoering  8-10 cm omtrek te gebruiken. Oude rassen zijn vaak minder   
 ziektegevoelig. Bestrijdingsmiddelen zijn niet nodig.
3. Indien u niet direct alle bomen kunt aanplanten, dan kunt u ervoor    
 kiezen de bomen tijdelijk op te kuilen. Kies hiervoor een vochtige    
 schaduwrijke plaats uit. Het opkuilen kan door een gat in de grond   
 te graven en daar de bomen met de wortels in te zetten. Bedek de   
 wortels met de vrijgekomen grond. 

SPECIFIEKE AANPLANTINSTRUCTIE

opkuilen

1. Hoogstambomen kunnen meer dan 10 meter hoog en breed  
 worden. Het is daarom belangrijk bij aanplant de fruitbomen  
 op ruime afstand van elkaar te planten.
2. Plant daarom appelbomen minstens 10 meter uit elkaar,   
 peren en kersen 8 meter en pruimen 6 meter uit elkaar. 
3. Voor het planten is een ruim plantgat noodzakelijk waarin   
 de wortels zich wijd kunnen uitspreiden. Het plantgat moet   
 daarom een afmeting hebben van 70x70x70 cm groot.  
 Spit na het graven de bodem van het plantgat los. 
4. Plaats daarna een boompaal van onbehandeld hout naast   
 de boom (maat 250 cm lengte bij 8 cm doorsnede), op    
 ongeveer 15 cm van de boom, aan de kant van de    
 heersende windrichting (zuidwesten). Bevestig de jonge   
 boom met sisal boomtouw aan de boompaal. Knoop het   
 touw aan de paal en draai het touw circa 3 maal in een   
 8-vorm om de boom. Leg een knoop in het touw om   
 deze aan de paal te bevestigen. Snijd overtollig touw af.  
5. U kunt nu het plantgat weer dichtgooien. Pas bij arme   
 grond bodemverbetering toe door bijvoorbeeld potgrond te   
 mengen met de grond uit het plantgat.

aanplant fruitboom

Stichting Landschapsbeheer Gelderland heeft 
een reeks informatiebladen voor bewoners 
van het buitengebied ontwikkeld. Hierin staan 
praktische tips voor de aanleg en beheer van 
kleine landschapselementen, teneinde de 
kwaliteit van het landschap te versterken.

Hoogstamboomgaard
Een hoogstamboomgaard is een karakteristiek 
landschapselement, bestaande uit meerdere 
fruitbomen op een weide, vaak omhaagd. De eerste 
zijtakken groeien op minimaal 180 centimeter boven 
de grond uit de stam.

HOOGSTAMBOOMGAARD
AANLEG EN BEHEER



1. Plaats een boombeschermer rondom de boom, om de nieuwe aanplant    
 tegen vraat door vee te beschermen. 
2. Geef de jonge aanplant, indien mogelijk, met name de eerste 2 jaar na    
 aanplant voldoende water in droge perioden.

Het snoeien van fruitbomen wordt al eeuwen toegepast. Het snoeien 
van de fruitboom in de jeugdfase wordt de vormsnoei genoemd. 
De vormsnoei zorgt voor een bepaald model. Wanneer dat model 
is bereikt volgt de onderhoudssnoei. Ook kunnen fruitbomen op 
verschillende manieren gesnoeid worden. Bijvoorbeeld met als doel 
productie of als doel het landschappelijk beeld. Landschapsbeheer 
Gelderland geeft basiscursussen voor het snoeien van hoogstamfruit.

Vormsnoei
De vormsnoei is vooral belangrijk bij de jonge bomen. Elke 
soort heeft zijn eigen specifieke vorm. Bij de appel wordt over 
het algemeen een bolvorm aangehouden zonder harttak. Peren 
vormen van nature meer een kroon met een harttak. Deze kroon 
krijgt meer een piramidale vorm. Nadat de fruitboom is aangeplant 
is het belangrijk direct de eerste vormsnoei toe te passen. Uit het 
gestel worden vaak niet meer dan 4 gesteltakken aangehouden, 
de overige takken kunnen worden weggesnoeid. Afhankelijk van 
de soort kunt u kiezen voor het behouden of weghalen van de 
harttak. 

Onderhoudssnoei
Fruitbomen kunnen het beste jaarlijks gesnoeid worden. Het gaat daarbij om vervanging van minder vitaal, 
afgedragen vruchthout, het verwijderen van ziek hout en het verwijderen van verkeerd geplaatste nieuwe 
scheuten. In een regelmatig onderhouden, vitale hoogstamfruitboom zullen elk jaar nieuwe scheuten 
ontstaan. Een deel kan worden gehandhaafd en gebruikt als nieuwe vruchttakken. Een ander deel dient te 
worden verwijderd.

Tekst en beeld: 
Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Rosendael 2a, 6891 DA Rozendaal. 
T 026-3537444. E info@landschapsbeheergelderland.nl.  
I www.landschapsbeheergelderland.nl.
2013, op de website is de hele reeks te bekijken.

fruitboom met raster

vormsnoei fruitboom

Landschapsbeheer Gelderland maakt deel uit van een samenwerkingsverband van twaalf provinciale organisaties: Landschaps-
beheer Nederland. Zij streven naar behoud, beheer en ontwikkeling van een ecologisch cultuurlandschap met een streekeigen 
karakter. Het groen rond boerderijen, bedrijven en woningen maakt daar een belangrijk deel van uit. Natuurlijk groen rond huis 
en bedrijf, het erf in de ruimste zin van het woord, betekent meer dan een ideale woon-en werkomgeving. Het leidt tot evenwicht 
tussen mens en natuur. Landschapsbeheer Gelderland stimuleert ecologisch beheer van het erf door kennis en middelen ter 
beschikking te stellen en samen te werken met de eigenaar van de grond: particulieren, boeren en overheid.
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