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Onderhoudswijzer fruitbomen

Gesteltak

harttak
verwijderen

Vormsnoei appel:  appelvorm

Snoeien

harttak
behouden

Snoeien

Vormsnoei peer:  peervorm

Gesteltak

Afrastering
beschermt
tegen vee

Verwijder gras,
onkruid en

jonge scheuten
 onderaan stam

 

Min. 1 boompaal 
plaatsen aan  de 
windzijde

In groeiseizoen
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entknop boven 

maaiveld houden
Schudden tijdens 

het planten

Vorstvrij planten
van november 
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Tijdens transport wortels afdekken
om uitdroging te voorkomen

MAAK JE ERF GOED
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Niets smaakt zo lekker als fruit uit eigen tuin. Wil je een goede productie 
en gezonde bomen? Dan is goed onderhoud van groot belang. Fruitbomen 
snoeien is een vak apart. Bereid je goed voor met deze onderhoudswijzer of 
een snoeicursus fruitbomen.

Vormsnoei
Direct na het planten van appel- en perenbomen is vormsnoei noodzakelijk. 
Dit betekent dat slechts drie tot vijf gesteltakken over blijven. Gesteltakken 
zijn de takken waaruit de fruitboom wordt opgebouwd. Een appelboom 
heeft bijvoorbeeld geen hardtak (middelste tak), maar een perenboom juist 
wel. Samen met de overige takken (totaal drie tot vijf), die door het snoeien 
een meer horizontale stand dienen te krijgen, wordt de vorm van de boom 
bepaald. Een appelboom krijgt de vorm van een kom en een perenboom 
krijgt een piramidevorm. Dit stimuleert de bloei en daardoor een goede 
productie. Na de eerste jaren, als de fruitboom zijn vorm heeft, ga je over op 
onderhoudsnoei.

Snoeien
Oude appel- en perenbomen kunnen in de wintermaanden ( januari en 
februari) en in de zomermaanden ( juli – september) worden gesnoeid. 
Dit bestaat uit regulier of achterstallig onderhoud: verwijder dode en 
aangetaste takken, voorkom dat takken elkaar raken (schurende takken) 
en verwijder waterlot (verticale, snelgroeiende eenjarige takken). Verwijder 
in de kern van de boom een aantal takken zodat de wind er doorheen kan 
waaien. Bij wijze van spreke moet er een pet doorheen gegooid kunnen 
worden. Tip! Verwijder nooit meer dan 20% van de takken. Pruimen-, 
walnoot- en kersenbomen kunnen, indien nodig, tussen juli – september 
gesnoeid worden. Verwijder hierbij dode, zieke en schurende takken. 

Goed onderhoud betekent veel fruit


