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Ergens tussen Kesteren en Lienden in de Betuwe staat Den Ouden 
Dam, een authentieke T-boerderij uit 1832, zoals er vroeger velen 
waren in het rivierengebied. De boerderij ademt de sfeer van het 
boerenbedrijf van rond 1900, dat wil zeggen dat erf en gebouwen 
niet zijn aangepast voor moderne bedrijfsvoering. Zelfs de deel is 
nog in originele staat en niet vertimmerd tot meubeltoonzaal. Deze 
oase tussen de steeds verder uitdijende boomkwekerijen is de rustie-
ke woonstee van Peer Stevens, belangenbehartiger van oude hoog-
stamfruitbomen.

Hoe komt het dat je Peer heet?
Eigenlijk heet ik Peter, toen ik in 

Brabant woonde werd dat Peer, het 

past wel goed bij mijn hoogstamac-

tiviteiten, dus laat ik het maar zo.

Vanwaar je interesse voor hoogstamfruit? 
Ik kom uit een boerenfamilie. 

Hoewel mijn ouders zelf geen boer 

waren had ik via de rest van de fa-

milie als kind veel contact met het 

boerenbedrijf. Tot mijn achtste 

jaar woonde ik in een huis met een 

klein boomgaardje. Ik klom veel 

in die bomen, dan leer je ze goed 

kennen, ik zie nog voor me hoe ze 

er uit zagen. In de kersentijd zat ik 

met neefjes en nichtjes hoog in de 

boom en deden we wedstrijdjes wie 

de meeste kersenpitten in z’n mond 

kon houden. Later raakte ik betrok-

ken bij een vrijwilligersgroep van 

Landschapsbeheer Gelderland. Zo’n 

30 jaar geleden volgde ik verschil-

lende cursussen snoeionderhoud, 

vervolgens gingen we ook snoeien 

bij derden. Van het één kwam het 

ander: van hobby werd het mijn 

vak. Op mijn erf heb ik allerlei 

“Snoeien is meebewegen met de boom”
In gesprek met hoogstamkenner Peer Stevens

Tekst: Johan Vijfvinkel

(Foto: Henk Frons)
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fruitbomen aangeplant toen we hier 

zo’n 20 jaar geleden kwamen wo-

nen. Ook staat er nog een stokoude 

juttepeer, waarschijnlijk wel 150 

jaar oud. Dat is heel bijzonder voor 

een perenboom, hij draagt ook nog 

prima peren.

Ruim een jaar geleden hebben we 

anderhalve hectare stokoude ker-

senboomgaard kunnen aankopen, 

pal naast ons erf. Er was 30 jaar 

niets aan gedaan. Eigenlijk is het 

een monument. Om het publiek 

hoorde ik dat een mooi boomgaard-

je bij een huis 10% meerwaarde op-

leverde. 

De aankleding van de dorpen met 

fruitbomen vergroot ook de toe-

ristische waarde. Het beeld dat 

mensen hebben van de ‘Bloeiende 

Betuwe’ klopt allang niet meer. De 

oorspronkelijke hoogstamboom-

gaarden werden vervangen door 

laagstamboomgaarden en die wor-

den nu weer vervangen door boom-

kwekerijen die nog rendabeler zijn. 

De hoogstamfruitbomen die nog 

over zijn, zijn moeilijk te onderhou-

den. In deze buurt zijn de subsidies 

voor cultuurhistorische monumen-

ten afgeschaft. De grootschalige 

boomteelt wordt juist gestimuleerd. 

Economisch gewin en ‘boerennet-

heid’ voeren de boventoon.

Wat is er ecologisch aan een boomgaard?
Het ecologische aspect van een 

boomgaard zit hem voor mij vooral 

in de optimale omstandigheden om 

het gewas gezond te houden. Dat 

begint met de keuze van rassen die 

passen bij de grondsoort. Als je ook 

nog zorgt voor variatie en de bomen 

goed verzorgt, hebben ze weerstand 

tegen ziekten. Mensen kunnen soms 

niet geloven dat het ook echt werkt 

zonder te spuiten. 

Hoe ecologisch je handelt, hangt 

af van hoe ‘heilig’ je de natuur ver-

klaart. Je kunt alles z’n gang laten 

gaan, aan de andere kant kun je ook 

te strak beheren als je vindt dat een 

boom niet te hoog en te breed mag 

worden. Bij oude bomen neemt de 

ecologische waarde toe als de eco-

nomische waarde afneemt. Een 

bij de instandhouding te betrekken 

geven we ‘kersificaten’ uit, waar-

mee men het vruchtgebruik van een 

boom kan kopen.

Waarom hoogstamfruit?
Het belang van hoogstamfruit zit 

hem in de cultuurhistorische erfe-

nis en in de schoonheid, de harmo-

nie van het landschap. Je had twee 

soorten boomgaarden: de produc-

tieboomgaard en de huisboom-

gaard. Een productieboomgaard 

bestaat uit één soort, het doel is 

economische opbrengst. Hoogstam-

boomgaarden voor de productie 

bestaan eigenlijk niet meer. Het is 

niet economisch rendabel maar je 

vindt ook niemand meer die nog de 

ladder opdurft. De huisboomgaard 

is gemengd qua soorten en bestemd 

voor eigen gebruik. Het risico is ook 

meer gespreid, heeft één boom een 

slecht jaar dan heb je altijd wel op-

brengst van andere bomen. De huis-

boomgaard is door z’n soortenrijk-

dom ook een belangrijke genenbank 

van oude rassen. Soms vertegen-

woordigen deze huisboomgaarden 

toch weer wat economische waarde. 

Van een makelaar in Zuid-Holland 

Links: De bloeiende kersen in volle glorie. (Foto: Peer 

Stevens) Rechts: Monumentale stammen in honderdja-

rige boomgaard. (Foto: Henk Frons)

Regelmatige inspectie is belangrijk. (Foto: Henk Frons)
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‘slechte’ boom is bijvoorbeeld heel 

geschikt voor spechten, die hou-

den van het zachte hout. Gevallen 

fruit is aantrekkelijk voor allerlei 

diersoorten, bij mij mag het blij-

ven liggen. Traditionele fruittelers 

vinden dat valfruit en achtergeble-

ven snoeihout ziektes veroorzaken, 

maar door maatregelen zoals goede 

spreiding van rassen die goed bij de 

grond passen, zijn de bomen min-

der kwetsbaar. Als je goede soorten 

hebt, ze goed onderhoudt en be-

mest, blijven de bomen in conditie 

en heb je weinig ziektes. 

Een boomgaard staat niet op zich-

zelf, maar maakt deel uit van een 

landschap. Dat grotere geheel is 

voor mij ook ecologie. In de Be-

tuwe had je vroeger het ‘recht van 

overpoot’, waarbij fruitbomen bij-

voorbeeld langs dijken en wegen 

mochten worden geplant. Dat is een 

prachtige aankleding van het land-

schap. Een bekend voorbeeld daar-

van is de Appeldijk langs de Linge. 

In mijn boomgaard komen regel-

matig groene en bonte spechten, in 

één van de holle bomen broedt een 

steenuil. Verder zijn er in de winter 

veel kramsvogels, koperwieken en 

spreeuwen. Ik heb wat nestkasten 

opgehangen om broedvogels meer 

keuze te geven. In de nok van de 

schuur hangt een nestkast waarin 

een kerkuil broedt. In de buurt ver-

blijft regelmatig een bosuil.

Wat doe je met het gras in de boomgaard?
De één schaft een zitmaaier aan en 

zoeft er een gazon onder, de ander 

laat alles op z’n beloop. Begrazing 

is een goed alternatief. Ik heb daar-

voor mijn geiten èn goede boom-

korven, zodat ze de schors niet aan-

vreten. Bij ecologisch beheer denk je 

al snel aan verschralen door maaien 

en afvoeren. Maar dat zit er bij een 

hoogstamboomgaard niet in. Het is 

namelijk een cultuurgewas dat opti-

maal verzorgd moet worden en dat 

betekent snoeien en bemesten. Ver-

schralen hoort niet bij een boom-

gaard, fruitbomen willen mest. Ik 

gebruik oude mest uit een potstal. 

Bij mijn nieuwe huis staat een oude fruit-
boom. Wat moet ik doen?
Ik zou zeggen: begin met afwach-

ten en waarnemen. De vitaliteit 

van een boom kun je het best in de 

zomer zien, het bepalen van het ras 

kan alleen in de herfst als er vruch-

ten zijn. Laat een paar seizoenen 

voorbij gaan. Zoek dan een deskun-

dige om de conditie van de boom te 

laten bepalen. Het beoordelen van 

een oude fruitboom is specialistisch 

werk, maar weinig hoveniers heb-

ben daar goed kijk op. 

Waar vind ik een deskundige?
Dat is een moeilijke vraag. Er zijn 

pomologische verenigingen, daarin 

zitten meestal verzamelaars en 

ex-fruittelers. Die gaan uit van de 

opbrengst, met ecologie houden ze 

zich niet altijd bezig, maar ze heb-

ben wel veel kennis van rassen. Ik 

vind het fruit een heerlijke toegift, 

maar de boom staat bij mij voorop. 

Boomverzorgers zijn meestal niet 

gespecialiseerd in fruitbomen en 

fruitkwekers gaan vaak eenzijdig 

voor maximale opbrengst. Elke 

snoeier heeft z’n eigen mening over 

het snoeien van fruitbomen. Er 

worden dogma’s gehanteerd over 

harttakken en gesteltakken. Ik houd 

me daar buiten, er is niet één waar-

heid. Ik kijk liever naar de boom 

om te bepalen of de harttak er beter 

uit kan of niet. Snoeien is meebe-

wegen met de boom, maar je moet 

wel op tijd durven ingrijpen. Soms 

moet je iets overwinnen om rigou-

reus in te grijpen. Ik bied graag mijn 

kennis en netwerk aan. Als mensen 

met specifieke vragen zitten kunnen 

ze me via e-mail benaderen. 

Emailadres: peerstevens@planet.nl 

Valfruit is aantrekkelijk voor tal van insecten, zoals 

deze wesp. (Foto: Machteld Klees)

Nu het achter-

stallig onder-

houd is wegge-

werkt kan deze 

goudreinet weer 

prima mee.

(Foto: Peer 

Stevens)
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