
Veteraanfruitbomen
Houtig erfgoed met karakter 
Veteraanfruitbomen herken je aan hun dikke, knoestige stam, niet 
zelden met holtes in. Onderaan in de kruin zie je relatief jonge, vitale 
takken, bovenaan vooral dikke en dode exemplaren. Het zijn bomen in 
hun laatste levensfase. Deze taaie rakkers vormen karaktervolle bakens 
in het landschap, maar worden door de mens vaak te snel verwijderd. 
En dat is jammer, want al zijn ze oud, takelen ze stilaan af en zijn ze 
minder productief, ze herbergen nog steeds belangrijke natuurwaarden.
 

Troeven van een 
veteraanfruitboom
In en rond een veteraanfruitboom 
vinden talloze dieren en planten een 
onderkomen, schuilplaats of voedsel. 

Holle, dode takken vormen komme-
tjes voor regenwater, waarvan heel 
wat dieren dankbaar gebruik maken. 

In de kruin vinden we tal van kevers, 
wilde bijen en zweefvliegen. 

In holtes nestelen vogels en kleine 
zoogdieren. 

In het voorjaar leveren de bloesems 
volop nectar. In het najaar smullen 
vogels, muizen, de das, vlinders en 
andere dieren van het rijpe fruit.

Eigenschappen

Traag afstervende kruin (boven)

Jonge vitale takken (midden)

Imposante stamomtrek met holtes, 
scheuren en zwammen (onderaan)
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Welk onderhoud vraagt een 
veteraanfruitboom?

Als we van deze veteranen willen blijven genieten, is het belangrijk 
om ze zo lang mogelijk in leven te houden en andere fruitbomen 
de kans te geven om oud te worden. Zo is opvolging verzekerd. 

•  Vermijd schade door grazende dieren door een houten afrastering  
 rond de boom te plaatsen. Let op dat je de boomwortels niet 
 beschadigt. Een handgrondboor is hiervoor zeer geschikt.  

•  Hou bij het maaien steeds wat afstand van de stam om maaischade
 te voorkomen en let op voor oppervlakkige wortels. 

•  Spreid noodzakelijke snoeiwerken over meerdere jaren, met 
 rustjaren tussenin. Een evaluatie van de reactie op de uitgevoerde  
 snoei en de groeikracht van de boom is hierbij cruciaal. 

•  Voorkom grote takbreuk, waarbij de stam mee uitscheurt, door deze  
 takken te snoeien. Ook recent ontwikkelde takken kunnen zwakker  
 aanhechten op de stam en daardoor sneller afbreken. Holle takken  
 kan je reduceren of uitlichten om hen minder zwaar te maken.

•  Je kan de snoeiwerken best door een gespecialiseerd 
 boomverzorger laten uitvoeren waarbij de veteraanboom een jonge  
 kroon krijgt op een dikke knoestige stam.

Laat zoveel mogelijk dood hout in de boomgaard liggen. Holle takken 
blijven best in de boom aanwezig als staand dood hout of kan je onder 
de boomspiegel opstapelen, dun hout kan je verwerken in een takkenwal. 


