
Snoeien van fruitbomen 
 
Snoeitijd 
Steenvruchten (pruimen, kersen) worden liefst aan het einde van 
de zomer, direct na de pluk, gesnoeid. Pitvruchten (appels, peren) 
in de winter, maar NIET bij strenge vorst. 
Wintersnoei stimuleert de groei, zomersnoei remt de groei. Snoei 
te hard groeiende bomen liefst zo laat mogelijk in de winter. 
Boom vorm 
Breng de boom terug in de vorm van de vrucht, appels 
breed/rond, peren smaller en hoger met een doorlopende 
verticale harttak, pruimen in zuil/vaas vorm, kersen rond. 
Volgorde 
Begin de snoei bovenin de boom en werk naar beneden. Bovenin 
zit de meeste groei, dus hier moet het meeste gesnoeid worden. 
Kruisende takken 
Haal alle takken weg die naar binnen, de kroon in, groeien en haal 
1 van de 2 takken helemaal weg wanneer ze elkaar kruisen. 
Beschadiging 
Haal alle takken weg die schuren, beschadigd, dood of ziek zijn. 
Zuigers 
Haal de lange jonge takken weg die zonder vruchtknoppen en 
vertakkingen recht omhoog groeien. Vruchtknoppen zijn dikker 
dan de bladknoppen en staan op steeltjes. 
Tweede kroon 
Haal takken weg die langs de stam omhoog groeien en kort de 
toppen in van de takken die boven de kroon uitsteken. 
Maximum 
Snoei niet meer dan 20 tot 30 % van de kroon in 1 jaar weg. Snoei 
de rest een jaar later. Dood hout telt bij deze telling niet mee. 
Overhangende takken 
Zorg dat takken boven in de kroon korter zijn dan onderin, anders 
krijgen de onderste takken niet voldoende licht en sterven af. 

Ogen 
Kort takken altijd in op een naar buiten gericht oog. Laat een klein 
stompje staan om terugval door droogte of vorst te voorkomen. 
Geen kapstokken 
Als een tak helemaal weg moet, knip dan met de scherpe kant van 
de schaar zo dicht mogelijk langs de stam en laat geen stompje 
(kapstok) staan. 
Petje 
Bedenk dat je een petje door de kroon moet kunnen gooien, licht 
en lucht in de kroon voorkomt ziekten en laat het fruit goed 
afrijpen. 
Gesteltakken 
Bij jonge bomen is de snoei erop gericht om per niveau ongeveer 3 
of 4 goede gesteltakken (stevige horizontale takken) te kweken. 
Eventueel kun je tijdelijk wat klein hout met vruchtknoppen laten 
staan en dit een jaar later wegknippen. 
Uitbuigen 
Gesteltakken kun je uitbuigen door ze met een touwtje naar 
beneden te trekken. Zorg er wel voor dat de touwtjes niet 
ingroeien, dek de bast er plekke af met bijvoorbeeld een stukje 
fietsband. Buig de tak niet verder dan 45° t.o.v. de stam. 
Onderstam 
De meeste fruitbomen zijn geënt op een onderstam die geen 
(lekkere) vruchten draagt, knip dus alle takken die uit de 
onderstam groeien volledig weg. 
Dikke takken 
Bij het snoeien van dikke takken eerst een zaagsnede aan de 
onderkant van de tak maken en dan pas van bovenaf de tak 
doorzagen om inscheuren te voorkomen. 
Zomersnoei 
Knip de dragende tak voorbij de vruchten af. Knip zuigers en takjes 
die het licht op de vrucht blokkeren af, zodat licht en voeding aan 
de vrucht ten goede komt en ze groter uitgroeien.  


