
Plant- en verzorgingsinstructie bij gratis perenbomen reddingsactie  
 
150.000 gratis perenbomen voor iedereen! Op 22 augustus deelden Urgenda en Meer Bomen Nu 
jonge laagstam conference perenboompjes uit in heel Nederland. Gekregen van een kweker, die het 
niet over zijn hart verkreeg ze te vernietigen toen hij de bomen door de coronacrisis niet kon 
verkopen aan professionele telers. 
 
Een prachtige kans om deze peren in heel Nederland een nieuwe plek te geven en ons 
bomenbestand te verrijken! Veel vrachtwagens reden naar het noorden, ook in Friesland zijn 
duizenden opgeslagen.  
 
Op 14 november haalde je jouw bom bij Heempark Heeg of tijdens de Friese Dorpentour Plan Boom 
Fryslân in de daarop volgende zaterdagen. 
 
Om jullie perenbomen succesvol groot te laten worden, hebben een instructie: 
 
Type boom 
•  De perenbomen zijn als bulk gekweekt en mogelijk niet allemaal van goede kwaliteit. 
•  Dit zijn laagstam perenbomen, bedoelt voor een grote opbrengst en korte levensduur. 
•  Ze komen uit de koelcel en zijn in rust en moeten zorgvuldig worden vervoerd en geplant. 
 
Vervoer 
•  Voorkom dat de wortels onderweg uitdrogen en de boom dood gaat. Bedek de wortels of pak ze in 
met plastic zakken, zodat ze niet door een schrale wind in 15-30 min uitdrogen.  
 
Planten  
• Kies met aandacht de plantlocatie en verspreidt de bomen over het terrein om bomenziektes, als 
perenvuur en bacterievuur te voorkomen. Dit type boom houdt van waterdoorlatende grond en niet 
van natte plekken. 
 
Verzorgen 

 Haal de bloemen dit najaar direct weg! De meeste bomen staan inmiddels in het blad, en sommigen 
gaan al bloeien. Zo heeft je boom een betere overlevingskans. Want bloeien hoort in het voorjaar en 
niet in het najaar. Ook maak je zo de kans op verspreiding van de ziekte bacterievuur kleiner.  
 

 Geef de boom de ruimte. Je perenboom is een laagstam boom en wordt uiteindelijk (in 5 jaar of 
meer) 2x2 bij 3 m hoog.  
 

 Geduld en liefde! Het kan goed zijn dat je boom in 2021 nog een beetje moet bijkomen en pas in 
2022 peren geeft. Liefde en geduld dus!  
 

 In 2021 nog niet snoeien. Het eerste volle jaar (dus 2021) hoef je deze bomen niet te snoeien. Laat ze 
eerst op kracht komen en  bladeren en takken vormen.  
 

 Uitzondering is wanneer je een leiboom wilt. Dan zet je de boom tegen een zonnige muur en houd je 
alleen een paar horizontale takken over die je langs die muur leidt of vast maakt. En alle takken die 
naar voor of achter groeien buig je af ( met ijzerdraad of bamboe stokken) of snoei je weg.  
 

 Houd de voet van de boom vrij; met een cirkel van ca 50 cm. Gebruik die cirkel om in de winter een 
halve of een derde kruiwagen met ruige mest, mestkorrels of compost te plaatsen. Dat heeft je boom 
nodig, als je een rijke oogst aan peren wilt.  



 Vanaf 2021 kan je snoeien. Richtlijn voor het snoeien van perenbomen is dat alle takken een beetje 
ruimte hebben en licht krijgen. Snoei takken die recht omhoog groeien vanuit zijtakken allemaal kort 
af. Snoei dode takken en snoei takken die te dicht op elkaar zitten helemaal af (dus niet halverwege, 
maar verwijder de hele tak). Bedenk dat alleen takken die horizontaal of naar beneden groeien 
bloemknoppen en dus vruchten gaan dragen.  
 

 Blijf water geven in droge periodes! Helaas krijgen we door klimaatverandering te maken met lange 
droge periodes. Geef je boom in zulke periodes veel water, vooral in het voorjaar. Je boom geeft het 
zelf aan: als de blaadjes slap hangen is het tijd voor water.  
 
De tips staan ook op: https://meerbomen.nu/hoe-verzorg-ik-mijn-perenboom/ 
 
Veel succes! En een goede oogst gewenst. 
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