
Snoei-instructie Vianen 23 maart 
Oude perenbomen overkant weg 

 Meeste peren langs de weg zijn Legiponts: het is het 

ras waarvan de meeste mensen vinden dat het de 

meest karakteristieke peervorm heeft (piramidaal, 

smal en steile groei). Vaak met 1 harttak, maar soms 

ook meerdere ‘harttakken’, zoals op de foto.  

 Twee jaar geleden zijn de toppen eruit gehaald en is er 

verder weinig gesnoeid in de kroon zelf: nog heel vol 

met vruchthout.  

 Sommige bomen hebben door het toppen bovenin 

veel reactiehout gekregen. De boom op de foto is niet 

sterk getopt en heeft dat niet. 

 Op foto een Legipont die op 16 maart al uitgedund is 

aan de rechtkant: meer ruimte tussen de zijetages met 

vruchthout en minder hangend (oud en minder vitaal) 

vruchthout. 

Wat te doen met het reactiehout? 

 Bovenop staat nu dus bij veel bomen veel 2 jarig reactiehout. Dat groeit vooral omhoog en dat 

is niet de bedoeling. Alles wegknippen geeft echter weer veel reactie. Het moet dus met beleid 

aangepakt worden. Dat betekent maar een deel weghalen. 

 Bovenop daarom vooral sterk reactiehout 

verwijderen (als het langer is dan 70cm en 

dikker dan vinger). Steil reactiehout maakt een 

nieuwe etage bovenop de boom. Als je een 

bosje scheuten bij elkaar hebt, dan steilste en 

sterkste helft van de scheuten verwijderen. 

 Overblijvende dunnere en vlakkere 

scheuten zullen dit jaar vrucht gaan dragen en 

ook makkelijk door gaan hangen en dan gaat de 

groei er ook uit.  

 Het reactiehout zit vol met bloemknoppen.  

Dat betekent dat ze dit jaar vrucht gaan dragen. 

Daar gaat veel energie in zitten, dus mogen we 

ook meer snoeien want er zal dan minder 

reactiehout komen door de vruchtdracht. Mag 

dus wat meer dan de helft eruit snoeien. 

 

Wat moeten we in de kroon doen? 

 In de kroon beginnen met zoeken en vrijmaken ladder zetten aan de buitenkant van de kroon.  

 De bomen staan dicht bij de sloot en je kunt dus geen ladderzet maken aan de kant van de 

sloot. Dan moet je soms aan de kant van de sloot de ladder meer binnenin de kroon 

zetten/steken. Dan kun je nog redelijk makkelijk het hout snoeien dat boven de sloot hangt. 



 Dan hier en daar nog 

gesteltakken die te dicht bij 

elkaar zitten, uitdunnen. Op de 

foto zitten de gesteltakken niet 

alleen in het begin bij elkaar 

(dat is op zichzelf geen 

probleem), maar meer naar 

buiten zitten ze ook met 

vruchthout dicht bij elkaar. In 

dit geval is het probleem van 

te dicht vruchthout op elkaar 

het best op te lossen door 

gesteltak 1 er helemaal uit te 

zagen. Dan heb je ook het 

minste werk! 

  Hout binnenin de boom (aan de stam bijv.) verwijderen. Als 

onderste etages verdwenen zijn dan kunnen sterke scheuten 

(minstens pinkdik) gebruikt worden om daarmee een nieuwe 

etage te maken. Dan moeten ze wel op voldoende hoogte 

beginnen, voldoende licht krijgen en niet teveel vruchten 

gaan dragen! 

  Vooral vruchthout uitdunnen. Dat kan  op 2 manieren.  

  De eerste is door oud en minder vitaal vruchthout te 

verwijderen (vaak hout wat eronder hangt). Zie de foto bij 

gele pijlen. De Legipont maakt nieuwe scheuten bovenop 

doorhangende vruchttakken: kenmerkende 

‘boogjesstructuur’. Ten tweede kan het door te kiezen tussen vitale vruchttakken.  

  

 Minder vitaal vruchthout is te herkennen 

aan kalere takken (zitten minder vruchtzetels 

op). 

 Niet in te dun hout knippen, moet minstens 

vingerdik zijn. Scheelt ook weer werk: je hoeft 

minder te knippen! 

 Als er alleen maar oud vruchthout aanwezig 

is: minst vitale vruchttakken wegzagen (meer 

dan helft!) om juist nieuw reactiehout te 

krijgen wat nieuwe vruchttakken kunnen 

worden. Liefst iets van ongeveer duimdikke 

vruchttakken wegzagen. Dan weet je zeker dat je nieuwe (reactie)scheuten krijgt. 

 Bij uitdunnen vruchthout ook meer ruimte maken tussen etages. Dan onderin beginnen met 

uitdunnen en naar boven werken. Hoeft meestal niet meer dan halve meter tussen etages met 

vruchthout te zitten. Zie ook eerste foto! 

 Bij het uitdunnen/ruimte maken tussen etages (voor goede belichting) begin je dus met het 

vaststellen van de onderste etage. Dan ga je naar boven kijken en vruchthout wat teveel 

schaduw geeft voor die onderste etage weghalen. Dan hou je een tweede etage over met 

vruchthout en kijk weer verder naar boven.  

 Vaak betekent het ruimte maken tussen etages dus het weghalen van oud vruchthout per 

etage. 


