
 

Blik op de Boom Kroonenten 

 

Wat te doen met een gezonde fruitboom waarvan het ras u niet bevalt. U kunt de boom rooien en vervangen door een 
ander ras. Na aanplant van de nieuwe jonge boom zult u gemiddeld zo’n zeven jaar moeten wachten totdat u kunt 
beoordelen of de keus de juiste was. 

Er is een snellere methode, de oude boom in de kroon omenten met één of meerdere andere rassen. Tenslotte is het 
een handige manier om er een rastak bij op te enten welke dient als bestuiver. Na drie tot vier jaar kan het nieuwe ras 
geproefd worden. De grote versneller in dit proces is het wortelgestel, deze blijft bij het omenten intact. 

Om een goed resultaat te behalen, moet er wel rekening worden gehouden met enige spelregels. 

Het enthout moet van een goede kwaliteit zijn en in een volledige rust. Dus vroeg knippen (winter) en bewaren in een 
dichte plastic zak in de groentelade van de koelkast. De sapstroom in de om te enten boom moet maximaal zijn, dus na 
de bloei en in volle bladspanning. De geschikte tijd voor kersen en pruimen is half april – begin mei. Voor appels en 
peren is het half mei tot en met juni. De bestaande boom moet gezond zijn, een kwarrige boom kun je beter niet 
omenten maar rooien. 

De om te enten boom moet voorbereid worden op de actie. Dit houdt in dat je al een jaar eerder of de voorliggende 
winter, een aantal gesteltakken voor de helft inkort. Op het definitieve entmoment, worden nogmaals de om te enten 
takken met een derde ingekort. 

Tijdens de handeling zelf: werk snel, vermijd contact met de aangesneden vlakken. Werk niet in de brandende zon of 
tijdens regen. Bij dunne tot polsdikke takken volstaat één enthoutje van het gewenste ras, bij dikkere takken kunnen 
meerdere enthoutjes worden geplaatst. Hiermee bereikt u een snellere wondvergroeiing. Na een aantal jaren dient er 
slechts één nieuwe rasscheut over te blijven 

Eerst wordt in de om te enten tak met een entmes, een rechte snede van 5 cm gemaakt, één bastzijde wordt opzij 
gelicht. Daarna snijdt u het enthoutje tweezijdig aan, éénmaal een lange schuine snede, hierna aan de zijkant een lichte 
schuine snede. Het onderste puntje aan de bastzijde licht aanpunten. Steek het enthout in de snede, de licht 
aangesneden zijde tegen de niet opgelichte snijzijde van de bast. Vervolgens de bastdelen fixeren d.m.v. raffia, breed 
rubber elastiek of Ribbonstrip, dit vastzetten veroorzaakt een goed cambiumcontact. Na aanbinding omwikkelen met 
rekbaar afplaktape (crèpetape). Het enthoutje wordt getopt op 2 à 3 ogen, het geknipte topje en het zaagvlak van de tak 
worden afgesmeerd met LacBalsem of entwas, dit ter voorkoming van indroging. 

Na drie tot negen weken kunt u zien of de actie succes heeft gehad. Één of meerdere ogen lopen uit en vormen 
scheuten. Soms is de scheutgroei erg sterk, kort de scheuten in augustus/september in of bind ze met bamboestokje 
aan opdat ze er niet uitwaaien of afbreken. De vormsnoei van deze scheuten is gelijk aan de behandeling van een jonge 
boom. Tevens moeten nieuwe scheuten op de oude stam in de omgeving van de omenting regelmatig worden 
verwijderd. Op de rest van de boom fungeren ze als saptrekkers, ze moeten de ontstane worteldruk opvangen. 

In de opvolgende jaren is de snoeiaandacht gericht op het vormen van de nieuwe kroon . Na zo’n. 3 à 4 jaar dient de 
oude boom ontdaan zijn van alle ongewenste takken. Dit is ook het tijdstip waarop u de nieuwe vruchten kunt 
bewonderen. 

Mijn motief om kroonenting toe te passen is ontstaan door mijn verzameldrift van oude rassen. Mijn boomgaardruimte 
dwingt mij om zorgvuldig om te gaan met aanplant van nieuwe bomen. Toch wil je zoveel mogelijk rassen veiligstellen. 
Door nu bestaande bomen met één ras om te enten met meerdere rassen, kan mijn doel toch worden bereikt. 

Ter illustratie, een stoofperenboom bevat nu Sucreé de Montluçon, Spiegelpeer, Roosjespeer en de Winterrietpeer. Een 
kwetsenboom bestaat nu uit de Duitse Kwets, de Italiaanse, de Hongaarse en Kattetongen. Een appelboom met 
uitsluitend zoete rassen zoals: Rode Dijkmanszoet, Zoete Campagner, Zoete v.d. Bent, Zoete Roemeling en de Zoete 
Kroon. Afsluitend nog een appelboom met vroege rassen: Perzikrode Zomerappel, Beauty of Bath, Stark Earliest, 
Zigeunerin en de Yellow Transparant. 

Harry van der Laan, gaaste@home.nl 

 

Aanbevolen lectuur: Vermeerderen van fruitrassen NPV uitgave 2007 en Fruitbomen door Martin Stangl 1994 en 2002. 

In stripvorm verschijnt hieronder de te volgen procedure. 

 



 

Kroonenten 

Het enthout 

De om te enten boom 

 

Lichten van takken 

Nogmaals lichten van takken 

 

Getopte boom 

Voorlabelen en nummeren 

 

Ongesneden enthout 
 



Het lichten van de bastzijde 

 

Tweezijdig aangesneden enthout 

Aanpunten onderhoekje 

 

Plaatsing enthout 

Plaatsing enthout 

 

Wondafdichting met ribbonstrip 

Afgeplakt met crêpetape 

 

Toppen van het enthout 
 
 



 

Topje insmeren tegen indroging, 

 

noteer nauwgezet de rasnaam 

De omgeente takken 

 

 

Jonge scheut-Court Pendu Gris, 6 weken na enting op 
Court Pendu Douce. 

4 jaren na kroonenting 

 

Vruchten Princesse Noble, 4 jaren na kroonenting. 

 


