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Appelmoes of groenteboer…… 

Datum:  8 januari 2012 

Door:  Geral Overbeek 

 

Snoeien van een appelboom: 

  

Hier zie je veel scheuten bovenop, uitdunnen en zware toppen inkorten 
Overgebleven scheuten voor 1/3 inkorten om weinig groei te krijgen. 

 
Het snoeien van een appelboom is al begonnen in de middeleeuwen, de monikken 
zijn gaan onderzoeken waarom de ene (wilde)appelboom vol vruchten hing en de 
ander weinig of niets gaf. 

Door de goede appels te enten zodat je steeds hetzelfde uitgangsmateriaal had en 
een bepaalde manier van snoeien, ontdekte zij dat je een appelboom zo kon 
beïnvloeden met als resultaat meer of minder vruchten. 
Deze techniek wordt nog steeds toegepast en zal ik je zo goed mogelijk proberen uit 
te leggen hoewel het natuurlijk beter is om het in de praktijk te zien of doen, volg 
bijvoorbeeld een snoeicursus of workshop ( op  http://www.tuinvragen.com  vindt je 
meer info). 
De omschreven snoeitechnieken zijn gericht op hoogstambomen en halfstam  
fruitbomen. 

 

Wanneer moet je snoeien: 
 
Bij een volwassen boom of als de boom zijn gewenste omvang heeft bereikt kan je 
het beste in november of december snoeien. In deze periode gaat de boom in rust 
voor de winter en zal dus niet zo krachtig reageren op het snoeien. 
Snoei alleen bij vorstvrij weer, de takken kunnen na het snoeien makkelijk invriezen 
waardoor je meer knoppen kwijtraakt dan je met snoeien bedoeld had. 
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Tip: Heb je wel eens last van vraat door reeën of hazen laat dan wat hoopjes 
snoeihout liggen zodat ze daaraan kunnen knagen in plaats van de bast van de 
fruitboom. 
 
Bij jonge bomen of bomen waarbij de groei gestimuleerd moet worden is februari of 
beter nog maart de beste maand. De knoppen beginnen al te schuiven en het effect 
op het snoeien is zeer krachtig. 

 

De basis snoeiregels die altijd opgaan: 
 
De snoeiregels die voor alle struiken en bomen opgaan zijn: verwijder altijd dood en 
beschadigd hout eerst. Ook de takken die aangetast zijn door ziektes (bv 
vruchtboomkanker) liefst zoveel mogelijk wegsnoeien. 
 

 
Duidelijke kortloten met dikke eindknoppen, licht snoeien of uitdunnen om groei te 
stimuleren. 

 

 
Tip: Als je nieuwe fruitbomen gaat planten kies dan soorten die minder gevoelig zijn 
voor ziektes dat voorkomt veel extra werk en hardnekkige ziektes zijn vaak niet of 
moeilijk te bestrijden. Vraag dus vooraf na bij de gespecialiseerde kweker welk ras 
het beste resultaat geeft. (Jos Frijns is een gespecialiseerde vruchtboomkweker 
www.boomkwekerij-frijns.nl/ ) 

Een appelboom kan het beste een open hart hebben, hierdoor kan de zon goed alle 
takken bereiken en zullen de vruchten goed rijpen. De boeren zeiden vroeger altijd: 
“als je een pet er doorheen kunt gooien dan is het goed”. 
 
Door het open hart kan je ook beter in de boom komen voor snoei en pluk maar ook 
kan de wind er beter doorblazen waardoor schimmels en andere ziektes minder 
voorkomen. 
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Snoeien voor opbrengst of schoonheid: 

Vooral bij hoogstam fruitbomen zijn er 2 functies namelijk behoud van 
huisboomgaarden voor de sierwaarde of snoeien voor de opbrengst van het fruit. 
 
Snoeien  voor de sierwaarde: 
Is de appelboom al wat ouder en wil je niet direct een schuur vol appels snoei dan 
met beleid en probeer de boom vooral open te houden en zorg dat de takken 
bovenin korter zijn dan onderaan de boom. Hierdoor krijgen ook de onderste takken 
voldoende licht. 
 
Verder de boom rondom wat uitdunnen om de groei erin te houden. Als de onderste 
takken ver doorhangen dan zullen ze weinig energie en licht meer krijgen en neemt 
de groei ook steeds meer af. Dit noemt men een afgedragen tak, door deze tak licht 
te snoeien op opgaand hout en knoppen wordt de groei geactiveerd. Een afgedragen 
tak geeft ook weinig of geen fruit. 
 
Let op dat de onderste takken niet te fors worden gesnoeid omdat ze dan 
overschaduwd kunnen worden door de takken erboven en de groei nog meer 
afneemt. 

 

 

 
Een afgedragen tak met een kortloot 
 
Snoeien voor de opbrengst: 
Bij het snoeien voor productie gelden dezelfde regels als hierboven maar wordt er 
meer gekeken op de gehele takken structuur om een evenwicht te krijgen of in stand 
te houden tussen oud en jong hout. 
Oudere takken hebben kortloten waar de bloem en vrucht op worden gevormd en de 
uiteinden van de takken waar de jonge groeischeuten worden gevormd. In principe 
geldt de stelregel hoe verder je in snoeit des te meer groeireactie zul je krijgen. Ook 
zal er meer groei zijn dicht bij de top en hoger in de boom dan aan de uiteinde van 
zijtakken en meer onderin de boom. 
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Misverstand bij appels snoeien: 
Vaak gaat men er van uit dat bij appels alle takken horizontaal moeten staan en alles 
wat omhoog groeit er af moet (zie foto 1).  Het is wel zo dat kortloten zich beter 
ontwikkelen als de takken 40 graden tot 90 graden ten opzichte van de harttak staan 
maar domweg alle verticale takken wegknippen is wel wat kort door de bocht. 
Het gevolg is dat de groei alleen maar wordt gestimuleerd op plaatsen waar je dat 
niet wilt.  
 
Het is beter om verspreidt door de boom te snoeien zodat ook de groeireactie 
gelijkmatig verspreid is. Bij jonge bomen is de groei zelfs af te remmen door de 
harttak uit te buigen. 
 
Voor een gelijkmatige productie is een balans tussen kortloten en groeischeuten 
belangrijk. De groeischeuten zorgen ervoor dat de suikers naar de vruchten worden 
geleid en door het uitdunnen van de kortloten worden beurtjaren(een overproductie 
waardoor de boom het volgende jaar weinig vrucht geeft) voorkomen. 
Let er ook op dat scheuten en knoppen die naar boven gericht staan altijd harder 
groeien (naar het licht) dan wanneer ze naar beneden gericht zijn.  

 
Appelboom in volle bloei. 

 
Een vakkundige snoei maakt dus het verschil tussen een overproductie (appelmoes) 
of een tegenvallende vruchtopbrengst (groenteboer om appels te kopen). 

Heb je nog vragen over het snoeien laat dan je reactie hieronder achter. Verder vindt 
ik het ook leuk als je mij laat weten wat je van dit artikel vind. 

 

Succes,  Geral Overbeek.. 


