RICHTLIJNEN MET BETREKKING TOT BOMEN/FRUITBOMEN
Het huishoudelijk reglement en de regels van de OVAT bepalen dat bomen/heesters op onze volkstuinen
niet hoger mogen zijn dan 3 meter en dat ze alleen mogen worden geplaatst in overleg met het bestuur.
Het bestuur is zich bewust dat het niet altijd mogelijk is om tijdig het bestuur te raadplegen en daarom
hebben wij besloten een richtlijn op stellen ivm planten c.q. plaatsen van bomen. Als u zich houdt aan deze
richtlijn dan mag u aannemen dat u voldoet aan de genoemde reglementen en dat u de instemming heeft
van ons bestuur.
RICHTLIJN BOMEN & HEESTERS
Plant een boom niet tegen, of te krap op de perceelgrens (overlast buren) en denk daarbij aan de
afmetingen die bijvoorbeeld de kroon van de boom zal bereiken. Niet alleen de kroonafmeting kan
overlast geven, ook ondergronds kunnen problemen ontstaan daar wortels geen rekening houden met
perceelgrenzen. Overhangende takken mogen alleen gesnoeid worden als zij overlast veroorzaken), na
overleg met de buren/eigenaar van de boom om:

1. a) een goede relatie in stand te houden.
2. b) dat bomen niet ieder seizoen gesnoeid mogen worden. Bijvoorbeeld bij fruitbomen moet
duidelijk zijn met wat voor fruitsoort (pit of steenvrucht) je te maken hebt.

Punt b. is erg belangrijk daar sommige bomen niet op ieder gewenst moment gesnoeid kunnen /mogen
worden. Steenfruit, (bijv. een perzik, kers of pruimenboom) kan alleen gesnoeid worden tussen half april
en half sept. Snoei buiten deze periode kan leiden tot problemen met het ziek worden, of geheel of
gedeeltelijk afsterven van de boom.
Laat bestaande bomen niet hoger worden dan maximaal 3 meter en snoei deze tijdig en met regelmaat
terug. Begin met de snoei al direct na de aanplant in het eerste jaar. Door tijdig en vakkundig te snoeien
krijg je een evenwichtig groeiende boom en breken er bij een storm ook minder takken uit de kroon.
Tevens voorkom je dat de boom een enorme schaduw gaat werpen op een omliggend perceel en andere
beplanting. Vanzelfsprekend is het veiliger voor jezelf om niet de ladder op te hoeven bij onderhoud aan
de boom.
Valt de keuze op een fruitboom dan is er inmiddels veel leuks op de markt dat prima kan voldoen in de
moestuin, o.a.:
Kolom of ballerinaboompjes.
Deze bomen groeien smal (als een kolom) 2,5 tot 3 meter hoog en worden ca. maximaal 50 cm breed.
Ze hoeven nauwelijks gesnoeid te worden en de hoogte kan men ook beperken tot zo’n 2 meter als men
werkt met een fruitkooi of net. Ze zijn minder ziektegevoelig en daarom ook zeer geschikt als men weinig
ervaring heeft met fruit. Daarbij dragen deze boompjes voor zo’n kleine boom verrassend goed en geven
al vrij snel vruchten. Soms al het 1e jaar na aanplant.
Patioboompjes
Vind je de ballerina’s iets te gekunsteld, dan kun je kiezen voor een patioboom. Deze hebben het uiterlijk
van een gewone fruitboom maar dan in miniatuurvorm. Dit zijn bomen die geënt worden op een speciale
onderstam die ervoor zorgt dat de boom heel gedrongen groeit en maximaal 1,5 meter hoog en breed
wordt. Er komen steeds meer fruitsoorten en rassen op de markt dus de keuze hoeft niet beperkt te
blijven tot een appel of peer.
Lei-fruit.
Heel erg weinig ruimte innemend en ook zeer geschikt als afscheiding van een perceel of een stukje in de
moestuin is een laagstam leiboom. Deze worden ca. max. 2,5 á 3 meter breed en 2 á 2.5 meter hoog en

deze kunnen vlak tegen een rek of aan draad geplant worden. Ze nemen in de diepte maar ca. 50 cm aan
ruimte in beslag. Kies echter alleen voor LAAGSTAM, daar alleen deze onderstammen geschikt zijn.
Andere onderstammen geven meer groeikracht en de daarop geë nte bomen zullen daarom ook weer veel
harder groeien en veel groter worden dan gewenst. De snoei van een lei-boom vraagt wel enige ervaring
met fruit en is misschien voor de beginner niet de beste 1e keuze.
Duo-fruit.
Niet alle fruitbomen zijn zelf bestuivend. Dit wil zeggen dat ze voor een goede vruchtzetting een ander ras
van hetzelfde fruitsoort nodig hebben om bestoven te kunnen worden. Niet alle appels/peren/pruimen
bestuiven elkaar, dus ook hier is het belangrijk dat je bij aanschaf vraagt of de boom:

1. a) zelf bestuivend is;
2. b) welk ras je nodig hebt om de boom van je keuze te bestuiven.
Inmiddels zijn er ook zogenaamde DUO-boompjes op de markt. Hier zijn 2 verschillende rassen geë nt op
é én onderstam die elkaar goed bestuiven. Dus je krijgt aan 1 boom 2 verschillende rassen.
Voorbeeld: Golden Delicious-Elstar.
TIP:
Koop alleen bij een goede kweker of op een vertrouwd adres. Fruit is prachtig maar sommige
soorten/rassen zijn wat meer onderhoudsgevoelig en ook ziektegevoelig. Laat je daarom goed informeren
wat je het beste kunt aanschaffen om teleurstelling te voorkomen. Vraag echt goed door zodat je beslist
een laagstam boom koopt want dit is niet altijd aangegeven op het label of prijskaartje. Bewaar altijd het
naamlabeltje met daarop het vermelde soort/ras. Mocht je in de toekomst met fruit willen uitbreiden dan
is het handig als je weet welk ras je ook alweer had.
Besparing:
Sommige tuincentra houden hun fruitcollectie niet de winter door en daarom kun je soms aan het eind
van het seizoen met een leuke korting een hele mooie aanschaf doen. Omdat het najaar bij uitstek de
periode is om een boom te planten valt dit mooi samen.
Veel succes.
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