
     

 
 Cursussen   

Cursus Programma seizoen 2015/2016 

 

Fruittuinen Zuid-Kennemerland1 
Wij zijn een club enthousiastelingen voor fruitbomen en wij 
zetten ons in voor (kennis)overdracht van oude fruitrassen. Wat 
we willen bereiken is dat appel- en perenrassen generatie op 
generatie worden geplant, onderhouden, het fruit wordt geoogst 
en dat de kennis die hiervoor nodig is wordt doorgegeven.  
www.appelvanopa.nl. 

 

Maatwerk Snoeicursus georganiseerd door  
Fruittuinen Zuid-Kennemerland  

Zaterdag 6 februari 2016 Lions Smulbos 
Locatie: IJweg t.o. 820 (2131 LT) Hoofddorp 
Verzamelen 09.00 uur, aanvang 09.30 uur eindtijd 14.00 uur 

Docenten: Pé van der Gracht en Rogier Tan 

Het programma: 

9:15 uur Ontvangst en welkom met koffie en thee  

9.30 uur Kleurrijke verhalen en in 3-tallen snoeien van zoveel 
mogelijk fruitbomen in het Smulbos, onder leiding van Pé en 
Rogier (“learning by doing”) 

10.30 uur koffie, thee en een versnapering 

12.00 uur Kopje soep en een broodje 

14.00 uur Einde  

                                                
1 Doelstelling van deze stichting is (kennis)overdracht van 'oude' fruitrassen. Dat doen ze 
door het geven van cursussen, het onderhouden en initiëren van fruittuinen / boomgaarden 
bij de landgoederen in de regio, het vermeerderen van fruitbomen door te enten en het 
verzorgen van snoei- en plukdagen voor vrijwilligers en voor groepen zoals de Lions en 
klanten van bedrijven. 
.  
 
 



 

 

Tijdens de cursus fruitbomen snoeien worden de deelnemers 
begeleid bij: 

• de fijne kneepjes van het onderhouden van fruitbomen  
• het in de praktijk snoeien in het Smulbos  

 

Wat heeft de deelnemer nodig? 

• warme kleding 
• warme laarzen of waterdichte schoenen (géén klompen)  
• 2 extra ladders om in 2-tallen te kunnen werken  

 
 

De Fruittuinen zorgen voor  

• 4 ladders, 
•  6 zagen,  
• handschoenen en  
• 12 snoeischaren 

Prijs deelname Lionslid € 20,00. Betaling geschiedt via de 
penningmeester van je club aan de penningmeester van XXY 

 

 

Als het te gevaarlijk weer is om op een ladder te staan,  
overleggen we met wat we gaan doen. 

Wist u dat: 

In 2016 wordt door Fruittuinen Zuid-Kennemerland de start 
gemaakt voor een nieuwe initiatief; een boomgaard in 
Haarlemmer Kweektuin.  www.haarlemmerkweektuin.nl/ 

Dat is bij Huis Ter Kleef, waar alleen nog een ruïne staat. 

 

 



Snoeien van pitvruchten (appels en peren) 
Bij het afleveren van de bomen worden ze altijd vooraf gesnoeid. De koptak wordt 1/3 
teruggesnoeid en meestal de drie zijtakken (gesteltakken). Dit wordt gedaan omdat de boom 
nog moet groeien en zich moet vormen. Het volgende jaar worden de takken die gegroeid zijn 
op de insnoeiplaatsen weer voor 1/3 ingesnoeid. Dit wordt herhaald tot dat de boom de 
gewenste grootte heeft bereikt. Daarna worden de koptak en de gesteltakken niet meer 
gesnoeid en stopt de hoogte- en breedtegroei vanzelf. Door het insnoeien van de koptak en de 
gesteltakken komen er kleine takjes aan de ingesnoeide takken. Deze kleine takjes zijn 
belangrijk, dit worden namelijk de takjes waar vruchtknoppen en later de vruchten aan 
komen. 
Deze kleine takjes mag je nooit insnoeien! Hoe ouder deze takjes worden, hoe meer 
vruchtknoppen, hoe meer vruchten. 

Let op: het eerste jaar groeit een loot, het tweede jaar gaat hij vruchtknoppen zetten en het 
derde jaar kan hij vruchten geven. 

Je krijgt een boom nooit ‘klein’ door zwaar te snoeien, want:snoeien doet groeien. 

Let bij het snoeien goed op wat bloem- en bladknoppen zijn, bloemknoppen ‘staan’ op de tak 
en bladknoppen ‘liggen’ op de tak. Bij twijfel wachten met snoeien tot het voorjaar. De eerste 
knoppen in de boom die groen worden zijn altijd bloemknoppen en bladknoppen worden pas 
zo’n veertien dagen later ‘wakker’. Bij het ‘wakker’ worden van de bloemknoppen kunt je 
nog rustig snoeien. 

 


