
Cursus fruitbomen snoeien met Frans Jansen 
 

Zaterdag 7 en 21 februari geeft Frans Jansen een (gratis) cursus fruitbomen snoeien voor tuinders van OTV, 

Oostvliet en Roomburg. 

 

Op 7 februari gaat hij in op de opbouw van fruitbomen en  
op 21 februari besteedt hij aandacht aan het onderhoud van het vruchthout. 

 

Frans Jansen is door de gemeente Leiden gevraagd om de fruitbomen op de oude volkstuinen langs de A4 op te 

knappen. Hier staan verschillende fruitbomen op het stuk grond waar OTV en Oostvliet voorheen nog volkstuinen 

hadden. Als de cursisten enthousiast genoeg zijn, bestaat de mogelijkheid om hierna met een aantal vrijwilligers 

een 'hoogstambrigade' op te richten die onder leiding van het Zuid-Hollands Landschap fruitbomen gaat snoeien 

én plukken. 

 

Op beide zaterdagen begint de cursus in de kantine van tuinvereniging Oostvliet met het volgende 

programma: 

 

9:30 ontvangst met koffie 

9:45 korte inleiding en wat theorie 

10:45 het veld in 

12:30 lunchpauze 

13:00 bespreking eerste ervaringen 

13:30 weer aan de slag 

15:30 afronding met een drankje 

Bij het inleidende gedeelte (van 9:30 tot 10:45 uur) kunnen meer mensen aanwezig zijn, maar aan de 

praktische cursus kunnen ca. 15 personen deelnemen. 

 

Dus geef u snel op bij info@hoogstamboomgaard.nl  en geef door op welke dag of dagen u wilt komen en of u 

alleen het inleidende gedeelte wilt bijwonen of het hele programma. Als u graag met eigen gereedschap werkt is 

dat prima, maar gereedschap is aanwezig. 

 

De cursus is gratis evenals de koffie. Lunch zelf meenemen, of soep en broodjes in deOostvliet-kantine 

kopen. 

 

Mocht u beide dagen verhinderd zijn dan kunt u zich ook als belangstellende voor de hoogstambrigade opgeven en in een later 

stadium een cursus of introductie krijgen. Meldt u dan aan als ‘belangstellende’ via eerder genoemd e-mailadres  

info@hoogstamboomgaard.nl. 

 

Meer informatie: 

De tweets van @uitdeboomgaard  (Frans Jansen) 

Hoogstambrigade Leids Fruit  (foto’s van Peter van den Akker) 
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