
 

 

Cursussen   

Cursus Programma seizoen 2013/2014 

De POMologische Vereniging Noord-Holland organiseert voor het seizoen 

2013/2014 weer verschillende cursussen. Meer in het bijzonder over snoeien, 

enten en Ziekten en Plagen in de fruittuin.  

De cursussen bestaan uit 2 uur theorie (in de ochtend) en daarop volgend 3 uur 

praktijk.  

Basissnoeicursus: 
Op zaterdag 15 februari 2014 in Spaarnwoude op de Informatieboerderij 

Zorgvrij in het recreatiegebied. Genieweg 50, 1981 LN Velsen Zuid.  

Aanvang, 9.30 uur. Docenten: Pé van der Gracht en Jan Romein. 

Vormsnoeicursus: 
Cursusdata in maart: Op de zaterdag 15 maart 2014 Plesmanhoek Hoofddorp 

en 22 maart 2014. Locatie nog onbekend.  

Aanvang 9 uur. Docenten Pé van der Gracht en Jan Romein.  

Voor nadere gegevens kijk op www.hoogstamfruitnh.com. Voor inlichtingen 

kunt je ook terecht bij Jan Blankendaal 072-5051205 of bij Jan Romein 0228-

581654 cursussen@hoogstamfruitnh.com  

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. 
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