
 
Fruitsoort 
Wanneer snoeien? 
 

Abrikoos   Vóór half september, direct na de pluk en/of direct na de bloei 
Appel Jonge bomen  januari t/m eind maart. Oude bomen: juli t/m eind augustus 
Kers    Vóór half september, direct na de oogst 
Peer Jonge bomen  januari t/m eind maart. Oude bomen: mei t/m eind augustus 
Perzik    Net voor en na de bloei 
Pruim  Vóór half september, direct na de pluk en/of direct na de bloei (eind april 

en mei) 
 
Periode 
Wat snoeien? 
 

Gehele jaar Dode en uitgebroken takken verwijderen. Snoei nooit bij nat weer. 
 
Voorjaar 
Snoei zieke takken weg van appel. Dun zonodig de kroon van appel- en perenbomen 
uit door hele takken weg te nemen zodat er voldoende licht en lucht komt. Perziken 
en abrikozen kunnen vlak voor de knoppen uit komen al beperkt gesnoeid worden 
(snoei ze zo min mogelijk). 
 
Vroege zomer(voor de langste dag) 
Knip regelmatig waterloten weg die op de takken om hoog komen. Vruchten groeien 
namelijk aan kortloten en die laten we zo veel mogelijk zitten. 
 
Zomer (na de langste dag) 
De beste tijd voor vormsnoei aan jonge bomen en voor verdere onderhoudsnoei aan 
volgroeide bomen. Verwijder hele takken en laat geen stompjes zitten. 
 
Vroege herfst 
De beste tijd voor snoei steenvruchten. Snoei pruimen- en kersenbomen, direct na de 
pluk. Notenbomen kunnen nu ook gesnoeid worden. 
 
Late herfst 
Vermijd zo veel mogelijk om te snoeien, kort hoogstens bij het planten van een jonge 
boom enkele takken in. 
 
Winter 
Sterke en gezonde appel- en perenbomen hebben weinig nadeel van wintersnoei. Als 
er geen blad aan de boom zit, is de kroonstructuur beter te overzien en er is geen 
bladafval bij het opruimen. Wel bestaat er bij strenge vorst het gevaar van 
vorstschade. Blijf van pruimenbomen af. 
 
winter einde 
Als de knoppen gaan schuiven, is het een prima tijd voor onderhoudssnoei aan 
weinig vitale en aan minder gezonde (kankervrije) oude peren/ en appelbomen. Ook 
druiven moeten gesnoeid worden, snoeit men later, dan gaan ze te veel bloeden. 



 

 


