
De kunst van het snoeien
Marcel Vossen

12/09/2022

€ 32

282 pp.

170 x 240 mm

250 ill.

Hardcover 

NL ISBN 978 94 616 1708 8

Marcel Vossen (Provinciaal Eredicteur Agentschap voor Natuur 
en Bos), is de bezieler van de gerenomeerde  De Museumtuin van 
Gaasbeek.

Deze tuin van absoluut topniveau werd uitgebouwd naar het voor-
beeld van een kasteeltuin in de 19de eeuw. Een sterk staaltje levend 
cultureel erfgoed. 

De absolute blikvanger van de Museumtuin is de unieke collectie 
fruitbomen in leivormen. 

In het boek ‘de kunst van het snoeien’ geeft Marcel Vossen op een 
inzichtelijke manier een inkijk in de diverse snoeivormen, specifica-
ties per fruitsoort, de tips-en-tricks voor gebruik in  uw eigen tuin.

Hij is een wereldautoriteit op het gebied van snoeien en zetelt in tal 
van internationale jury’s.

 De
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Leivormen  
in de museumtuin  
van Gaasbeek

De museumtuin is een levende schat-
kamer van een bijna volledig verdwenen 
horticultureel erfgoed van Vlaanderen.  
De Vlaamse groenten- en fruitteelt en  
de hovenierskunst gangbaar in de  
19de-eeuws kasteeltuinen wordt er tot 

leven gebracht en voor de toekomstige  
generaties bewaard. Er zijn 36 verschil-
lende snoeivormen tot in detail toegepast, 
wat deze tuin uniek maakt. 

Kleinfruit in de Museumtuin

Lovergang met peren in de Museumtuin

Fruitschuur met leivormen in de Museumtuin
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De kandelaber met gebogen takken

Bij de kandelaber met gebogen takken 
staan de gesteltakken op een drager, 
zijnde een horizontale basis. Hierop 
worden op 30 cm afstand gesteltakken 
gevormd die in S-vorm gebogen zijn. Dit 
is een interessante vorm om meerdere 
variëteiten op één boom te telen. Op 
iedere gesteltak kan een andere variëteit 
geënt worden, zodat op een kleine ruimte 
een mooie collectie kan geteeld worden. 
Dit is interessant voor peren die beperkt 
houdbaar zijn en geschikt voor variëteiten 
met een gelijkmatige groeikracht zodat 
de ene peer de andere niet wegdrumt.

De gevleugelde piramide

Bij deze vorm worden de uiteinden van de 
gesteltakken samengebonden onder een 
hoek van 90°. Dit is louter een siervorm 
die veel bind- en steunwerk vraagt.

leivormen in de museumtuin van gaasbeek
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Enkele witte rassen

BLANKA
een vrij sterke groeier die zeer productief 
is. Ze geeft lange trossen met vrij grote 
gele bessen met een eerder zure smaak. 
Ze worden rijp half juli.

PRIMUS
Is een sterke groeier met middelmatige 
trossen en vrij kleine gele bessen die 
vrij zoet zijn. Minder aroma dan Versaille 
Blanche. Ze wordt rijp rond half juli.

VERSAILLE BLANCHE
is een matige groeier die vrij vroeg bloeit 
en nogal vorstgevoelig. Ze geeft mooie 
lange trossen met middelgrote bessen 
die eerder zoet zijn met een fijn aroma. Ze 
worden rijp begin tot half juli. Is wat mij 

betreft één van de beste witte rassen wat 
smaak betreft.

Roze rassen

PINK CHAMPAGNE
Een ras met een helder lichtroze kleur en 
een uitgesproken zoete smaak. De tros-
sen zijn wel kleiner dan van de klassieke 
rode bes.

AALBES of TROSBES
Latijnse naam: Ribes rubrum

Komen van nature voor in West-Europa in 
loofbossen, duinen, hagen enz.

Trosbessen groeien bij voorkeur op 
een zonnige standplaats. Ze verlangen 

een matig vochtig tot droge standplaats 
met een lichtzure tot neutrale PH bij 
voorkeur tussen 6 en 7. Staand vocht is 
nefast voor de ontwikkeling. Er zijn zowel 
rode als witte rassen.

Enkele rode rassen

JONCKHEER VAN TETS
Is een vrij sterke groeier regelmatig dra-
gend en zeer vruchtbaar. Ze geeft lange 
trossen met mooie grote bessen. Bij 
volledige rijpheid is het sap donkerrood, 
licht zuur met een zeer goed aroma. Het 
is een vroeg rijpende soort die eind juni 
rijp is. Voor mij nog altijd één van de beste 
variëteiten die vrij gemakkelijk te telen is 
voor een liefhebber.

ROODNEUS
Is een vrij sterke groeier met vrij grote tros-
sen en donkerrode zuurzoete bessen. Het 
is een late variëteit die rijpt in augustus en 
goed blijft aan de struik tot september, ze 
is weinig gevoelig voor regen.

ROVADA
is een middelmatige groeier die eerder laat 
bloeit waardoor ze minder vorstgevoelig is. 
Ze geeft lange trossen met grote bessen die 
lichtzuur zijn van smaak. Ze rijpen rond half 
juli en zijn vrij goed bestand tegen regen. In-
teressante variëteit voor de teelt aan draad.

A
albes of trosbes

de verschillende fruitsoorten – kleinfruit
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Onderhoud

Voor wat de zwarte braambessen betreft 
ben ik geen voorstander van een jaarlijkse 
bemesting. Zij groeien van nature uit vol-
doende sterk. Indien de groei na een 5-tal 
jaar verzwakt, kan men in het voorjaar 
een samengestelde organische meststof 
geven zoals bij de rode bes.

De Japanse wijnbes (rode vruchten) kan 
je best ieder jaar in het voorjaar (februari 
– maart) een samengestelde organische 
meststof geven zoals bij de trosbessen.

De braambloesemkevers  zijn kleine 
zwarte snuitkevers die hun eitjes afzetten 
in de gesloten bloemknoppen. Deze ster-
ven bijgevolg af. De verdroogde knoppen 
onmiddellijk wegknippen en vernietigen. 
Hierin bevinden zich de larven en het is 
meestal voldoen om op deze wijze de 
cyclus te onderbreken.

Bramengalmijt veroorzaakt schade aan 
de bessen. Typisch is dat de aangetaste 

delen van de bes rood blijven. De mijten 
overwinteren in de dode bessen. Als men 
na de oogst onmiddellijk de afgedragen 
takken wegsnoeit onderbreekt men de 
cyclus en blijft de schade beperkt. 

ZELF BRAAMBESSEN KWEKEN
De uitlopers in de winter afsteken en op-
planten. Ook kan men een 1-jarige scheut 
vasthechten aan de grond en hierop een 
5 cm grond aanhogen. Deze wortelen 
gemakkelijk en na inwortelen afzetten  
en opplanten.

WEETJE
Agatha Christie laat Mrs Marple geregeld 
a cup of tea en een stuk bramentaart 
nuttigen, waarbij de lezer telkens het 
water in de mond komt.

loop van de zomer systematisch weg-
snoeien. Dit verjongingssysteem herhaalt 
zich ieder jaar.

Door het systematisch strak aanbinden en 
het verwijderen van alle overtollige scheu-
ten krijgt men een strakke haag en gemak-
kelijk te plukken vruchten. Doet men dit 

niet dan krijgt men een verwildering die 
nog moeilijk bij te houden is. De Japanse 
wijnbessen dragen op sterke 1-jarige 
scheuten en de snoei ervan is te vergelij-
ken met die van de zomerframbozen.

bij aanplant terugsnoeien

bij aanplant terugsnoeien

30 cm 30 cm 30 cm 30 cm

30 cm 30 cm 30 cm 30 cm

zijscheuten 
terugsnoeien  

op 2 ogen

de verschillende fruitsoorten – kleinfruit
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ideale vorm voor alle rubus-cultivars


