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cc:  
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Datum Oktober 2020  

Projectnummer 1212 WBA 

Onderwerp ‘Veterane snoei’ of ‘retrenchment pruning’ van oude bomen. 
 

INLEIDING 

De laatste jaren is er in de boomverzorging meer aandacht voor ‘ouderenzorg’. Gedoeld wordt daarmee op het 
begeleiden van het insterven of “terugtrekken” van de primaire kroon van oude bomen. Dit gebeurt door het 
verdrogen en afsterven van takken in de hogere kroondelen, waarbij door het uitbotten van adventief knoppen 
dieper in de kroon en op de stam, een kleinere, secundaire kroon wordt  gevormd waarmee de boom in principe nog 
een lang leven voor zich heeft. 

Dit memo gaat hier nader op in met de bedoeling wat meer licht te brengen in dit wat vergeten aspect van het 
beheer van oudere bomen.  

 

 

VETERANE BOMEN   

Veel volwassen bomen hebben op een gegeven moment hun maximale omvang bereikt. Na dit hoogtepunt kan het 
alleen maar bergafwaarts gaan, de achteruitgang begint. Aftakeling bij bomen is niet altijd hetzelfde als het hebben 
van een slechte conditie of gebrek aan vitaliteit. Aftakeling houdt in dat de (primaire) kroon zich terug gaat trekken 
waarbij vaak lager in de boom een nieuwe compactere (secundaire) kroon gevormd wordt. Dit is het begin van de 
veterane fase.  
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De veterane fase kan langer duren dan de jeugd- en volwassen-fase van de boom bij elkaar. Feitelijk dient zich een 
nieuwe levensfase aan. Bij de overgang naar deze en daarop volgende levensfases zullen takken of delen daarvan 
worden afgestoten om de kroon te reduceren en de mechanische belasting te verminderen. In de natuur gebeurt dit 
door het uitbreken van delen van de kroon bij extreme weersomstandigheden (bliksem, storm, ijzel). Daarbij ontstaat  
in de binnenkroon meer lichtinval waardoor nieuwe scheuten ontstaan die het begin van de ontwikkeling van een 
nieuwe verkleinde kroon aangeven. 

In de bewoonde omgeving kan het proces van de ontwikkeling naar de veterane fase om veiligheidsredenen niet 
helemaal aan de natuur over gelaten worden en zal dus moeten worden begeleid.  

 

BEGELEIDEN NAAR DE VETERANE FASE 

Bij het begeleiden van de bomen naar de veterane fase gaat het primair om de boom op een veilige wijze de 
overgang van fase D naar fase E en F te laten doormaken, zie model op blz. 1.  

Belangrijke aandachtpunten zijn daarbij: 

• Veiligheid: de omgeving wordt bij voorkeur extensief gebruikt; 
• De uitvoering moet in fasen plaatsvinden. Te veel snoei in een keer leidt tot te uitbundige vorming van jonge 

twijgen wat later weer moet worden gecorrigeerd (extra onderhoud); 
• Zorgen voor voldoende licht voor jonge takken die zich binnen in de primaire kroon ontwikkelen; 
• Tijd; afhankelijk van de fase waarin men met de snoei begint kan het ‘terugtrekken’ van de primaire kroon proces 

enkele jaren tot enkele decennia duren;  
• Aanwezigheid van dood hout waarin diverse organismen kunnen leven, als het mogelijk is in en op de boom 

maar ook op de grond rondom de boom;   
• Ongestoorde onverharde groeiplaats, liefst voorzien van een mulchlaag;  
• Als de primaire kroon van een boom al deels is afgestorven en de boom ook al een duidelijk begin van 

secundaire kroon gevormd heeft, dan kan het terugnemen van de kroon met kortere intervallen en/of in minder 
stappen worden uitgevoerd dan op pag. 3 in het voorbeeld is aangeven;  

• Zie het model ‘Voorbeeld van veterane snoei gebaseerd op een individueel boombeheerplan van 30 jaar’ op 
pag. 3.   

 

ECOLOGISCHE ASPECTEN  

De ecologische betekenis van veterane bomen voor flora, fauna en schimmels is groot. Staand dood hout, 
gedeeltelijk omgeven door het levende deel van de boom, is het habitat van veel geleedpotigen (o.a. insecten) en 
larven daarvan die op hun beurt weer tot voedsel dienen van vogels en zoogdieren. Holten bieden vogels en 
vleermuizen schuilplekken die in stedelijke bebouwing niet veel meer te vinden zijn. Mossen en zwammen vinden een 
micromilieu waarin ze zich kunnen ontwikkelen. Kortom, veterane bomen dragen, evenals het laten liggen van dode 
bomen in het bos, in belangrijke mate bij tot de instandhouding van een grote biodiversiteit. Daarbij zijn het vanuit het 
oogpunt van natuureducatie leerzame objecten. 

 

VERSCHIL MET KANDELABEREN 

Bij het kandelaberen in de volwas-fase worden de gesteltakken ‘op stomp’ gezet, geknot. Het grote verschil met 
veterane snoei is daarmee letterlijk zichtbaar.  

• Er blijft een stam over met enkele sterk ingekorte hoofdtakken, vaak meer dan 50% van de lengte; 
• De vuistregel van maximaal 20 % snoei wordt ruimschoots overschreden; 
• Er wordt geen rekening gehouden met de natuurlijke kroonvorm en het duurt lang (20 - 40 jaar) tot de boom zijn 

natuurlijke vorm weer terug krijgt; 
• Het is een uiterste noodmaatregel als kappen het enigste alternatief is; 
• Sommige bomen verdragen deze ingreep goed (eik, linde), maar andere doen dat minder goed en gaan er 

zelfs vaak voortijdig aan ten gronde (o.a. beuk). 

 

VOORDELEN VAN VETERANE SNOEI  

• Bijdrage aan een grotere biodiversiteit. 
• Bomen blijven langer "jong", dat wil zeggen hun vermogen om te regenereren blijft in stand doordat er altijd een 

voldoende groot aantal actieve eindknoppen aanwezig blijft.  
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• De hormoonhuishouding (o.a. productie van auxine) blijft daardoor eveneens in stand, waardoor de vorming 
van andere hormonen door de wortel, die op hun beurt weer de groei van scheuten bevorderen, onbelemmerd 
kunnen doorgaan. Veterane snoei houdt zodoende dus een verjongingskringloop in stand.  

• De breukgevoeligheid van de stam, kroon, en / of individuele takken neemt gaandeweg af en kan beter 
gecontroleerd of gestuurd worden (bijv. door vermindering van de hefboomwerking en aangrijpingspunten voor 
de wind). 

• Het in fasen terugsnoeien van de boomkroon zorgt voor een betere aanpassing aan de lichtomstandigheden 
dan bij een snoei waarbij alles in één keer wordt weggezaagd. Dit is vooral van belang bij bomen waarvan de 
bast gevoelig is voor zonnebrand.   

• Het creëren van grote wond oppervlakken in nog levend hout kan worden voorkomen. 

 

NADELEN VAN VETERANE SNOEI 

• De onderhoudskosten zijn ten opzichte van een normale extensief verzorgde oude boom hoger.  

 

 

 

 

Voorbeeld van ‘veterane snoei’, gebaseerd op een individueel boombeheerplan van 30 jaar 
 

 
 
Verhouding 
kroonhoogte (a) /  
stamhoogte (b) 

Periode waarin de kroonreductie 
wordt uitgevoerd (aantal jaren). 

Aantal fases om de kroonreductie 
te realiseren (Inclusief de 1e fase) 

Periode tussen opeenvolgde fasen 
(jaren). 

4:1 30 6 6 
3:1 20 5 5 
2:1 16 5 4 
1:1 12 4 4 
 
Voorbeeld van een boom met kroonhoogte / stam verhouding van 3:1 
Fase 1 Begin fase Standaard 10 % kroonreductie (afhankelijk van de vitaliteit kan hiervan 

afgeweken worden, echter nooit meer dan 20%)  
Fase 2, 3 en 4 Tussenfase Standaard interval van 5 jaar (afhankelijk van onderzoek, vitaliteit en 

reactie op eerder genomen maatregelen). 
Fase 5 Laatste fase Voorafgegaan door inspectie. Doel om de gewenste eindhoogte te 

bereiken, meestal 5 jaar na fase 4. 
Bron: Neville Fay Treework Enviromental Practice 2008 

	
In Twente zijn H.Slootjes -TouchTrees en Boomadvies Windemuller sinds 2008 nauw betrokken bij de praktische uitvoering van veterane 
snoei, o.a. enkele veterane bomen in Stad Delden waaronder de Kozakkeneik aan de Benteloseweg.	
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Meer info over veteraan bomen vindt u op:		
 
https://vetree.eu/nl/page/116/Veteraanboom+definitie 
 
https://edepot.wur.nl/357367  
 
https://www.vetcert.eu  
 
https://www.kpb-isa.nl/images/pdf/archief_vakblad/2015_Bomen30.pdf  
 
https://www.vetcert.eu/certified-specialists 
  

VOORBEELD 

Bron: BaumZeitung, Zeitschrift für Baumpflege und Arboristik, nr. 2 2013, blz. 35. 
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