
Instructiekaart uitvoering beheer 
Half- en Hoogstamboomgaard (L26) 

 

 

Het 

beheer 

 

  Richtlijnen 

 

• Minimaal 25% tot maximaal 100% snoeien tussen 15 juli en 

15 maart. 

• Gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% 

van de beheereenheid, ( m.u.v. pleksgewijze bestrijding van 

akkerdistel, brandnetel, ridderzuring en Jacob kruiskruid ). 

• Snoei dient met kennis van zaken te gebeuren. Is een 

boom meer dan vijf jaar niet gesnoeid verwijder dan per jaar 

hooguit een derde van de totale takkenmassa. 

 

 

  Aanvullende instructies 

 

• Snoeiafval / snippers / maaiafval verwijderen, aanleg 

takkenhoop is toegestaan. 

• Voer onderhoud stapsgewijs uit  

o eerst ziek en dood hout verwijderen;  

o het hout binnenin, om lucht en licht in de boom te 

brengen; 

o takken en/of waterloten bovenop of aan de buitenkant 

van de kroon verwijderen om de vorm te herstellen;  

o uitdunnen van de kroon door verwijderen van 

verkeerde takken; 

o dunnen en verjongen van het vruchthout;  

o spreid indien nodig het snoeiwerk uit over minimaal 2 

jaar. 

• Is goede fruitproductie uw oogmerk, snoei dan elk jaar. 

Anders is eens in de twee tot drie jaar te snoeien voldoende 

voor het landschap. Snoei pitvruchten, zoals appel en peer, 

in de periode januari tot maart/april en steenvruchten, zoals 

pruim en kers, na de oogst in augustus/september of voor de 

bloei in april. Bij appel of peer tenminste eenmaal per 2 jaar 

snoeien. Andere soorten enkel vorm- of onderhoudsnoei.  

• Snoei gericht, zorg voor licht en lucht in de kroon. Verwijder 

dus elkaar kruisende of in de weg zittende takken. Zorg dat 

de boom boven altijd smaller is dan onder, zodat lagere 

takken ook voldoende zonlicht krijgen. 

• Snoei afgedragen vruchthout weg, dat houdt de boom 

vitaal (advies).  

• Laat een of enkele oude en dode bomen staan afhankelijk 

van de omvang van de boomgaard. 

• Zorg voor een goede boombescherming (boomkorf/raster) 

bij jonge bomen als er beweid wordt. Raster niet aan de 

boom bevestigen. 

• Bemesting met drijfmest, ruige mest (geen pluimveemest) 

of kalk is toegestaan, het gebruik van kunstmest echter niet. 

• Niet branden in de directe omgeving van het element. 

 

 
In goed overleg tussen deelnemer en veldmedewerker kunnen activiteiten 
tussentijds bijgesteld worden.  

 

 


