
Aan de slag 
•   Kies een variatie aan soorten, zoals appels 

(hand- en moes-), peren (hand- en stoof-), (wilde) 

pruimen, abrikozen en (wilde) kersen, maar denk 

ook aan hazelnoten, walnoten, tamme kastanje, 

bessenstruiken, vlierbessen. Zo kan je gedurende een 

lange periode oogsten én heb je variatie in de oogst. 

•    Kies voor oude rassen, want die zijn minder 

ziektegevoelig!

•   Er zijn laag-, half- en hoogstamfruitbomen. 

Hoogstamfruitbomen vertakken boven 1,80 m  

Niet deze hoogte van de eerste vertakking, maar het 

type onderstam (sterk- of zwakgroeiend) bepaalt de 

uiteindelijke hoogte van de boom. Bepaal de keuze 

van de onderstam  op basis van de beschikbare 

ruimte. 

•    De beste periode om fruit te planten is van november 

tot eind maart (als het niet vriest). 

•    Denk aan de plantafstand van de bomen. Er moet 

voldoende ruimte tussen de bomen zijn om elkaar 

niet te verdringen. Het type onderstam is bepalend 

voor de plantafstand. Bij vruchtbomen met een 

sterk groeiende onderstam geldt een minimale 

plantafstand van 7 m.

•     Vermeng compost met de aarde bovenin het plantgat. 

•    Kruiden in de boomspiegel zorgen voor 

voedingssto�en in de bodem én voor stuifmeel voor 

de insecten. Kies bijvoorbeeld voor smeerwortel of 

goudsbloem. Houdt de boomspiegel de eerste twee 

jaar wel vrij van ondergroei om de fruitboom lekker te 

laten groeien. 

•    Er zijn mooie instructie�lmpjes op Youtube over fruit 

aanplanten van Jaap en Lex van Landschapsbeheer 

Gelderland. Meer weten? Kijk op Youtube naar het 

�lmpje van Landschapsbeheer met Jaap en Lex, 

a�evering Fruitboom aanplanten.

Onderhoud 
•   Zorg voor een jaarlijkse snoeibeurt. De winter is 

hiervoor de beste periode, behalve als het overdag 

vriest. 

•   Voor het snoeien gelden een paar basisprincipes; 

snoei dood en kruisend hout en verwijder 

mondjesmaat opgaande/verticale loten, zodat er 

licht in de kroon komt. Naast deze basisprincipes 

is er nog veel meer kennis nodig voor goed 

onderhoud. Daarom is het raadzaam een cursus te 

volgen. Landschapsbeheerorganisaties hebben hier 

informatie over. 

•    Bemesten in het voorjaar met goed verteerde 

stalmest. Bij arme zandgrond nogmaals herhalen in 

de zomer.

•    Oogst het fruit op het moment dat je niet aan de 

vrucht hoe� te trekken. 

•    Valfruit kan gebruikt worden voor sap en laat vooral 

wat liggen en hangen voor insecten en vogels. 

Een appeltje voor de dorst  
én bloesem voor de insecten. 
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