Breuksnoei:
natuurlijk alternatief
voor kap

Bomen worden aan het eind van de volwassen fase mooier
en ecologisch waardevoller. Ze krijgen holtes, kieren en
gaten waar de natuur volop van profiteert. Maar met het
ouder worden groeit ook het risico van afbrekende takken
of omvallen. Ingrijpen wordt noodzakelijk, vellen is zonde.
Breuksnoei helpt een boom op een natuurlijke manier veilig
oud te worden.
Aftakeling is waardevol
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Een volwassen boom takelt na verloop van tijd af. Takken

Zover komt het vaak niet. Bomen aan het eind van de vol-

breken af door storm of gewoon als natuurlijk proces. Dat

wassen fase zijn het meest gevoelig voor windworp. Door

is geen probleem. Evolutionair gezien weten bomen prima

aftakeling zullen vaker takken uitbreken. Als de veiligheid in
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het afbreken van takken de kans krijgen het kernhout te bereiken. De boom komt in de veterane fase. Veterane bomen
hebben een kleinere kroon, zijn lichter en flexibeler.
Juist die oude bomen zijn ecologisch waardevol en het
meest gewaardeerd in het landschap. De holten en kieren
geven ruimte aan een groot scala van dieren en insecten en
spelen een grote rol in een rijk ecosysteem.
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Breuksnoei (fracture pruning) is een manier om de kroon te
verkleinen en bomen veilig oud te laten worden. Levende
takken worden afgebroken aan het eind van de volwassen
fase. Breuksnoei volgt het natuurlijke proces van het ouder
worden en heeft een ander effect dan traditioneel snoeien.
Door de piekspanning tijdens het breken in het cambium
worden de adventiefknoppen gestimuleerd om uit te lopen.
De hergroei verspreidt zich meer over de gehele tak onder
de breuk. Er ontstaat een natuurlijkere kroon.

Wat en wanneer
Breuksnoei kan toegepast worden bij bomen aan het eind
van de volwassen fase, als de kroon vanuit risico-oogpunt
verkleind moet worden. De boom wordt op een natuurlijke
manier begeleid naar een tweede generatie kroon en kan
veilig oud worden. De biodiversiteit neemt toe.
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Na breuksnoei groeien nieuwe twijgen
verspreid over de stam uit.

Breuksnoei is een gespecialiseerde snoeiwijze en vraagt de
nodige kennis en ervaring. In de praktijk is het belangrijk om
bomen goed te lezen. In welke fase bevindt de boom zich,
zijn er tekenen van mechanische verzwakking? Wanneer
ontstaat er een risico voor de omgeving? Met de juiste kennis kan een meerjarig plan van aanpak worden gemaakt om

Na kandalaberen groeien nieuwe twijgen

de boom duurzaam te behouden.

vanuit de rand van het snoeivlak.

Neem dan vrijblijvend contact op met RANOX natuuraannemer.
Wij komen graag een keer bij u langs om van gedachten te wisselen
of een korte presentatie te geven.
T 085 75 00 600 E info@ranox.nl W www.ranox.nl

Volg ons op Twitter, LinkedIn en Facebook.

