
                                    
          

Cursus vormsnoei fruitbomen Kerkrade 
 

Fruitbomen worden jaarlijks gesnoeid vanaf het jaar dat de bomen geplant worden. In de eerste jaren 

worden de boom gevormd. De appelboom wordt anders gevormd dan de perenboom. Dat geldt ook 

voor de kersen- en de pruimenbomen. Hoe voer je dat uit?  Waar let je op?  

In de gemeente Kerkrade wordt door Stichting Woonzorg Elisabeth Stift een cursus georganiseerd die 
de   vormsnoei van fruitbomen van A tot Z behandelt,  Zowel in theorie alsook in de praktijk. 

 

Locatie theorie:  Woonzorg Elisabeth Stift, Hammolenweg 7, 6466 XT 

Kerkrade. 

Datum en tijdstip: Donderdagavond 19 oktober aanvang 19.30 uur. 

Locatie praktijk:  Hoogstamboomgaard bij Woonzorg Elisabeth Stift,  

Hammolenweg 7, 6466 XT Kerkrade. 

Datum en tijdstip: Zaterdagochtend 21 oktober van 9.30 tot 12.30 uur. 

 

Deze activiteit is onderdeel van ”Buitenkracht Limburg”. 
U dient zich eenmalig in te registreren op www.buitenkrachtlimburg.nl. 

Aanmelden: Vervolgens kunt u inloggen en u aanmelden voor de activiteit in 

de “agenda”.  

Heeft u hierover vragen, mail of bel met: ikl@ikl-limburg.nl  Tel. 046-3030530 

 

 



                                    
          

Cursus vormsnoei fruitbomen Landgraaf 
 

Fruitbomen worden jaarlijks gesnoeid vanaf het jaar dat de bomen geplant worden. In de eerste 

jaren worden de boom gevormd. De appelboom wordt anders gevormd dan de perenboom. Dat 

geldt ook voor de kersen- en de pruimenbomen. Hoe voer je dat uit?  Waar let je op?  

In de gemeente Landgraaf wordt een cursus georganiseerd die de vormsnoei van fruitbomen van 
A tot Z behandelt in theorie maar ook in de praktijk. 

 

Locatie theorie:  Ekologisch Land– en Tuinbouwproject De Heihof, Helseviersweg 15,  

6373 AS in Landgraaf. 

Datum en tijdstip: Donderdagavond 2 november aanvang 19.30 uur. 

Locatie praktijk:  Hoogstamboomgaard Kaalweg (verlengde van Aan 

de Beuk) te Landgraaf. 

Datum en tijdstip: Zaterdagochtend 4 november van 9.30 tot 12.30 uur. 

 

Deze activiteit is onderdeel van ”Buitenkracht Limburg”. 
U dient zich eenmalig in te registreren op www.buitenkrachtlimburg.nl. 

Aanmelden: Vervolgens kunt u inloggen en u aanmelden voor de activiteit in de “agenda”.  

Heeft u hierover vragen, mail of bel met: ikl@ikl-limburg.nl  Tel. 046-3030530 

 

De inschrijving stopt bij 25 deelnemers.  



                                    
          

Opfriscursus snoeipraktijk fruitbomen 
Groene Hart Mechelen 

 

Fruitbomen worden jaarlijks gesnoeid vanaf het jaar dat de bomen geplant worden. In de eerste 

jaren worden de bomen gevormd. De appelboom wordt anders gevormd dan de perenboom. Dat 

geldt ook voor de kersen- en de pruimenbomen. Hoe voer je dat uit?  Waar let je op?  

In de gemeente Gulpen-Wittem wordt door de snoeibrigade “Mechelen Beleefbaar Groen” een op-
friscursus georganiseerd die de snoeipraktijk van jonge fruitbomen en fruitbomen van middelbare 
leeftijd behandelt. U bent van harte welkom. 

 

Startlocatie :  Groene Hart Mechelen. Ingang:  Hoofdstraat naast nr. 33 

Datum en tijdstip: Zaterdagochtend 28 oktober van  9.30 tot 12.30 uur.  

 

Deze activiteit is onderdeel van ”Buitenkracht Limburg”. 
U dient zich eenmalig in te registreren op www.buitenkrachtlimburg.nl. 

Aanmelden: Vervolgens kunt u inloggen en u aanmelden voor de activiteit  

in de “agenda”.  

Heeft u hierover vragen, mail of bel met: ikl@ikl-limburg.nl   

of Tel. 046-3030530 

 

De inschrijving stopt bij 25 deelnemers.  



                                    
          

Opfriscursus vormsnoei  fruitbomen  

Stevensweert en Ohé en Laak 
  

Fruitbomen worden jaarlijks gesnoeid. Da begint al vanaf het jaar dat de bomen geplant worden. In 

de eerste jaren worden de bomen gevormd. De appelboom wordt anders gevormd dan de peren-

boom. Dat geldt ook voor de kersen- en de pruimenbomen. Hoe voer je dat uit?  Waar let je op?  

In de gemeente Maasgouw wordt een opfriscursus georganiseerd die de snoeipraktijk van jonge 
fruitbomen behandelt. U bent van harte welkom. 

 

Startlocatie :  het dierenweide tegenover de kapel in Eind 16,  6107 CA 

te Stevensweert. 

Datum en tijdstip: Zaterdagochtend van 7 oktober 9.00 tot 12.00 uur.  

 

 

Deze cursus is onderdeel van ”Buitenkracht Limburg”. 
U dient zich eenmalig te registreren op www.buitenkrachtlimburg.nl. 

Aanmelden: Vervolgens kunt u inloggen en u aanmelden voor de activiteit in de “agenda”. . 

Heeft u hierover vragen, mail of bel met: ikl@ikl-limburg.nl  Tel. 046-3030530 

 

 

 
 



Snoeiactiviteit fruitboomgaard   
De Blakt te Venray 

 
 

Fruitbomen worden regelmatig gesnoeid. Dat gebeurt jaarlijks 
vanaf het moment dat de bomen geplant worden. In de eerste ja-
ren worden de bomen gevormd.  Vervolgens vindt er regelmatig 
onderhoudsnoei plaats. Een appelboom wordt anders gesnoeid 
dan een perenboom.  Hoe doe je dat? 
 
Tijdens deze snoeiactiviteit gaan we samen de bomen in de 
Blakt tussen Oirlo en Venray snoeien.  
 
Voor het benodigde gereedschap en  de begeleiding wordt door IKL 
gezorgd. 
 
 

 
       
 

De snoeiactiviteit vind plaats op zaterdagochtend  
28 oktober 2017 en begint om 9:30 uur (afsluiting om circa 
14:00 uur). 
 

Deze cursus is onderdeel van    
”Buitenkracht Limburg”. 
U dient zich eenmalig in te schrijven op www.buitenkrachtlimburg.nl. 

Aanmelden: Vervolgens kunt u zich voor de cursus aanmelden in de 
agenda.  

Heeft u hierover vragen, mail of bel met: ikl@ikl-limburg.nl  Tel. 046-
3030530 

.  
Locatie 
De hoogstamboomgaard De Blakt, Blakterweg 8, 5808 BL te Oirlo. 

Susterderweg 31 
6118 CP Nieuwstadt 
046-3030530 
www.ikl-limburg.nl 


