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Achtergrond 

Wij willen iedereen stimuleren om meer fruit- en notenbomen te planten in tuinen, parken 

en langs de fietspaden. Alles wat we van bomen eten is goed voor de wereld. De bomen 

halen CO2 uit de lucht, versterken de bodem en geven gezond voedsel. Er zijn geen 

inheemse fruitbomen (en van de noten is alleen hazelaar inheems) in Noord-West Europa, 

maar heel veel in de rest van de wereld. De Romeinen brachten appel, peer, walnoot, pruim, 

kastanje, kers, kweepeer en mispel. Wij kunnen tegenwoordig tientallen verschillende fruit- 

en notenbomen uit de hele wereld planten.  

Families, Soorten, Rassen 

Alle soorten planten hebben een Latijnse voor en achternaam in het systeem van Linnaeus.  

Bij voorbeeld: Malus domestica ‘James Grieve’.   

Malus is de familienaam van alle appelsoorten, ook de sierappels, en 

domestica is de naam van de huidige productieappel. Als je een boom uit 

een pit laat groeien heb je een nieuwe ras, zoals die van ‘James Grieve’, 

die in 1890 was beschreven door James Grieve. Een kruising tussen ‘Potts 

Seedling’ en ‘Cox Orange Pippin’. Alle ‘James Grieve’-bomen in de hele 

wereld zijn klonen van zijn boom.  

Alle steenvruchten zijn in de Prunus-familie: Kers: Prunus avium, Pruim: 

Prunus domestica, Sleedoorn: Prunus spinosa, Amandel: Prunus dulcis, etc.  

 

Bloemetjes en Bijtjes – Bestuiving 

Alle fruitbomen geven veel meer fruit als er goede bestuiving is.   

Zoals je zeker weet hebben de meeste bloemen én mannelijke én 

vrouwelijke delen. Ze kunnen stuifmeel maken én ontvangen. (Zie 

rechts voor een appelbloesem.) Om inteelt/zelfbestuiving te 

voorkomen zijn de mannelijke en vrouwelijke delen op een 

andere tijdsstip actief.  

De wilde appels geven stuifmeel tijdens een hele lange tijd, maar 

de productiesoorten heel kort. Daarom worden in commerciële 

boomgaarden wilde appels geplant tussen de productiebomen 

voor optimale bestuiving. Let wel op – uit zo’n pit komt een appel 

met een hele kleine papa, en de vruchten worden niet lekker.  

Als je daarentegen een appel plukt in je eigen boomgaard is de kans groot dat de appelboom die 

eruit groeit lekkere appels gaat dragen!  
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Commerciële boomgaard in de winter – je ziet de kleine oranje wilde appels nog hangen. 

Als je zelf een paar appelbomen in de tuin wilt hebben kies je daarom graag appels die elkaar goed 

kunnen bestuiven. Er zijn hele bestuivingstabellen, o.a. op www.Fruitbomen.Net. 

De Prunus bomen zijn veel makkelijker. Ze bestuiven elkaar allemaal. Perzik en pruim, kers en 

amandel. Hoe meer verschillende soorten en rassen bij elkaar, hoe meer oogst. De vruchten worden 

groter en talrijker. Precies waarom is nog onduidelijk. 

Enten en Onderstammen 

Als je een top-fruitboom hebt gevonden en meer daarvan wilt hebben, kan je een tak enten op een 

andere wortel (onderstam). De wortel moet botanisch dichtbij zitten, zoals een pruim op een 

sleedoornonderstam (allebei Prunus).  

Bij appels bepaalt de onderstam de vorm van de 

boom, zie sketch rechts. De populaire 

onderstammen M9, M27 etc zijn meer dan 100 jaar 

geleden gekozen bij de Malling Research Station in 

Engeland, en zijn sindsdien vermeerderd over de 

hele wereld.  

Er is nog minder biodiversiteit in de onderstammen 

dan in de fruit-delen. Als er een ziekte is die alle M9 

in de wereld doodmaakt is er een aantal jaar 

appelnood.  

Gelukkig wordt er her en der nieuwe kruisingen gemaakt en nieuwe onderstammen ontwikkeld. 

Onder andere bij de onderstammenkweker Schrama in Biddingshuizen. 

Als je een appelpit in de grond stopt kan je dit boompje gebruiken als onderstam voor je 

lievelingsappel. Dan krijg je meestal een hele grote appelboom, zoals in de oude 

hoogstamsboomgaarden. Zo’n onderstam wordt “zaailing” genoemd. 

  

  Appel onderstammen/ Wikipedia 

http://www.fruitbomen.net/


  

“Enten” is het aanbinden van een tak op een andere wortel, zodat de stukken vastgroeien. Zie rechts 

Micha van kwekerij Arborealis aan het enten. Wij organiseren elk jaar een workshop fruitbomen 

enten, waar jij mag (proberen om) je eigen fruitboom te vermeerderen.  

Ent voorbeeld / Wikipedia 

  

 

Fruitbomen Planten 

Het beste is om fruitbomen te kopen in de winter (november-maart) op “kale wortel” en niet in een 

pot met potgrond. Deze fruitbomen staan bij de kweker in losse aarde en je neem je zo mee. Het is 

dan heel belangrijk om de wortels licht vochtig te houden. Als ze helemaal uitdrogen kan je boom 

doodgaan.  

Vandaag gaan we een handvol bomen planten in de 

Veenweide op 4 meter afstand, met kersenstruiken 

tussen.  

3: Appel ‘Gravensteiner’  

4: Appel ‘Groningse Kroon’ 

5: Kaki ‘Dunaj’ 

6: Peer ‘Juttepeer’ 

7: Peer ‘Fondante de Charneux’ 

We hebben voor elke boom nodig: 

- Een diepe kuil (50x50x50 cm) 
- Een kruiwagen compost 
- Vier bambootakken 
- Een gieter met water (als het niet regent) 

 

Wij kopen de fruitbomen bij De Vrolijke Noot (biologisch) en bij Arborealis (voedselbosexperts). 



Nazorg en onderhoud 

Afhankelijk van waar je bomen staan moet je ze beschermen. 

Van de wind, van dieren, van grasmaaiers… Als er konijnen of 

reeën in de buurt zijn is het nodig om de bast te beschermen.  

Boompalen zijn eigenlijk alleen nodig als er echt hard waait.  

Sommigen snoeien de bomen terug naar drie kleine takken op 

het moment dat ze de bomen planten. Wij doen dat niet in de 

Veenweide. Er zijn heel veel verschillende ideeën over snoeien. 

(En we geven ook in december elk jaar een workshop snoeien.) 

Denk erom dat je de bomen niet te diep plant. De aarde onder 

je boom is vrij los en gaat inzakken. De bovenste wortels 

moeten net boven het maaiveld komen, zodat de boom niet te 

diep komt te staan. Sommige fruitbomen zijn zeer kwetsbaar 

voor aarde tegen de “echte” bast, en worden daar ziek van. 

Daarom is het beter om de boom iets hoger te zetten, als een 

klein kuil.  

 

 

Hier is Jonatan en Vincent een 

walnotenboom aan het planten.  De 

bovenste wortels houdt Vince net 

boven het maaiveld.  

 

 

 

 

 

Tip: wij gebruiken soms “bladaarde” van Van Dorrestijn als compost bij fruitbomen en struiken. Het 

is een fijne organische compost, ca 30 euro/m3.  

 

Hier hebben we 100 

struiken en bomen 

geplant op het 

Noodopvang voor 

vluchtelingen in 

Soesterberg, met 4 m3 

bladaarde als compost: 


