
Conference Handpeer boom
Wat fίjn dat je deze boom jezelf cadeau hebt gedaan. Goed voor een vruchtbare tijd. Je hebt 
hiermee Cool Down City gesteund om in de toekomst gratis bomen te kunnen blijven weg-
geven. We geloven in circulaire bomen distributie. De natuur is gul. We hoeven haar alleen 
maar beter te begrijpen. Keep it Koel!

STAP 1 
Als je thuis komt zet je haar wortels direct in het water. Dit kun je tot maximaal 7 dagen doen.

STAP 2
Dan mag ze eindelijk de grond in. Dit mag direct bij thuiskomst of maximaal na 7 dagen in het 
water te hebben gestaan.

VOLLE GROND
Op onze website vindt je onder de knop ‘alles over je boom’ (links boven) een video hoe je hem 
op de juiste manier in de grond zet en hoe je met de grond omgaat. De grond moet namelijk 
luchtig omgeschept zijn en hierdoor lucht doorlatend. Link: cooldowncity.com/kies-je-boom. 
Houdt haar de eerste weken goed in de gaten en vochtig, maar niet super nat want de wortels 
moeten blijven ademen en anders ontstaat er wortelrot. Je boom komt net uit de koeling. Dit 
betekent dat hij uit zijn winterrust komt. Hij zal direct uitlopen alsof het lente is. In de herfst zal 
hij weer in rust gaan. Vanaf de volgende lente gaat hij gewoon mee met de seizoenen. Het kan 
1 of 2 seizoenen duren voor de peren goed uit rijpen om te eten. De boom is zelfbestuivend. Je 
houdt je boom in toom, op de gewenste hoogte, door te snoeien. Op onze website en op YouTube 
kun je er video’s over vinden. Zorg wel dat je tutorials gebruikt die bij jouw perenboom passen. 
Meestal hoef je hem maar 1 of 2 keer per jaar te snoeien.

IN EEN KUIP
Je boom houdt je in toom door 2 dingen: In welke grote kuip je hem houdt en hoe je hem snoeit. 
De kroon van de boom wordt zo groot als de kuip groot is. Je kunt hem zelfs met kuip in de 
grond zetten en dan moet je wel zorgen dat er geen gaatjes zitten in de kuip. Op onze website 
vindt je onder de knop ‘alles over je boom’ (links boven) een video hoe je hem op de juiste 
manier in de kuip zet en hoe je met de grond omgaat. De grond moet namelijk luchtig omge-
schept zijn en hierdoor lucht doorlatend. link: cooldowncity.com/kies-je-boom. Houdt haar 
de eerste weken goed in de gaten en vochtig, maar niet super nat want de wortels moeten 
blijven ademen en anders ontstaat er wortelrot.
Je houdt je boom in toom, op de gewenste hoogte, door te snoeien. Op onze website en op 
YouTube kun je er video’s over vinden. Zorg wel dat je tutorials gebruikt die bij jouw perenboom 
passen. Meestal hoef je hem maar 1 of 2 keer per jaar te snoeien.

PS op het YouTube kanaal van Tuinmanieren vindt je een goede video waarin Jurgen je vertelt 
hoe je jouw conference handperen boom snoeit.
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Hoe maak je een leifruitboom?
Veel tuiniers onderkennen die bewering maar hebben simpelweg te weinig ruimte in hun tuin of 
willen de ruimte daarvoor niet gebruiken. Leifruit kan een oplossing zijn. De bomen nemen dan 
weinig ruimte in en geven evengoed kisten vol fruit.

Bijna iedereen denkt dat leifruitbomen andere bomen zijn dan normale appel- of perenboom, maar dat is niet waar. Het enige 
verschil is dat het boompje bij de opgroei direct tegen de muur geleid moet worden. Een kwestie van een houten rek, draad en 
een snoeischaar.
In de fruitteelt wordt vaak gesproken van een palmet. Dat is de term die gebruikt wordt voor de gekozen leivorm. Je zou het 
ook kunnen hebben over de platte versie van je fruitboom. Palmet komt van palm, een tak (stam) van onderuit met uitwaai-
ende opeenvolgend groeiende takken op het eind van de stam. Je kunt verschillende palmetten bedenken/kiezen. De meest 
gebruikelijke vorm is de horizontale palmet , maar ook de kandelaber-palmet (leiboom is de vorm van een platte kandelaar) 
is populair.

Het vormen van een horizontale palmet (gelaagde leifruitboom), hoe moet dat?

STAP 1
Je begint met een 1-jarige spil of een 2-jarige ‘langstam’ boom. Bedenk dat je voor het bedekken van een schutting of muur al 
snel een jaar of vier onderweg bent. Je maakt feitelijk maar één etage per snoeiseizoen. Een normale hoogstam fruitboom is 
niet geschikt omdat zo’n boom veel te snel groeit om te kunnen leiden!

STAP 2
Het klinkt een beetje raar maar het eerste jaar bij de aanplant in februari/maart snoei je de spil (het stammetje) terug tot 
ongeveer 1 cm boven drie gezonde knoppen waarvan de onderste twee ongeveer tegenover elkaar zitten. Uit de bovenste 
knop groeit een nieuwe hoofdtak en uit de twee onderste knoppen groeien naar links en rechts de eerste twee gesteltakken 
die de eerste etage moeten gaan vormen. Alle andere zijtakken onder de eerste etage die gaan bevriezen moeten er steeds 
afgesnoeid worden. De eerste laag kan het best op 35-50 cm vanaf de grond geleid worden, dus met het terugsnoeien van de 
spil moet je goed kijken of op die hoogte gezonde knoppen zitten.

STAP 3
Je kunt de eerste twee gesteltakken niet meteen bij de uitgroei horizontaal uitleiden want dan zouden ze afbreken. Beter is 
deze takken eerst op 45° (schuin omhoog) leiden en later in horizontale lijn. Je moet er wel voor zorgen dat de takken zowel 
links als rechts even hoog zitten, anders krijg je verschil in groei. De langste tak blijft dan achter. Bovendien gaat de boom 
dan overhangen. In de nazomer kun je de gesteltakken definitief horizontaal aanbinden.

STAP 4
Het tweede jaar herhaal je in februari/maart veel van wat je in het eerste jaar ook deed. Je snoeit de hoofdtak tot op ongeveer 
40 cm boven de eerste leiding (etage) terug. Let op dat je weer drie gezonde knoppen hebt op die plek waarvan weer twee 
takken op gelijke hoogte tegenover elkaar moeten zitten. Vanuit die twee groeit de tweede horizontale etage en de derde 
knop gaat weer recht door omhoog. Van de twee eerste horizontale gesteltakken moet je in deze periode ongeveer 1/3 deel 
afhalen vlak voor een drietal naar buiten gerichte knoppen. Aan de gesteltakken groeien nieuwe zijtakjes. Deze zijtakjes 
worden steeds terug geknipt tot drie bladparen. Daardoor wordt het zgn. vruchthout gevormd waar straks de appels of peren 
aan groeien.

STAP 5
Ook van de tweede etage worden de takken eerst op 45° en pas in de nazomer geheel horizontaal uitgeleid en vastgezet.

STAP 6
In het derde jaar kun je met de derde laag aan de slag. Een herhaling van zetten! De takken van de tweede horizontale laag 
bij de uitgroei van de eerste horizontale laag met 1/3 terug knippen. Ook de uitgroei met 1/3 deel terug knippen totdat je vindt 
dat de boom breed genoeg is. Dan houd je takken op gewenste breedte en breek je in juni-augustus met duim en wijsvinger 
de toppen van het vruchthout. Bij het vruchthout op de zijtakken doe je hetzelfde in juni-augustus. Als het vruchthout drie tot 
vier jaar vrucht gedragen heeft, snoei je het terug tot op het oude hout zodat nieuw vruchthout ontstaat. Daardoor houd je de 
boom vitaal.
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