
Het snoeien van fruitbomen met de tuinders 
van de collectieve boomgaard van de tuinwijk Messidor

Op de hoek van de Tastevin- en de Fusteendreef, in Ukkel, ligt de collectieve boomgaard van de cité 
Messidor. De plaats is zeer zichtbaar en toegankelijk vanaf de openbare ruimte, er is een kleine 
moestuin, 13 middelgrote en hoge fruitbomen, fruitstruiken en een wijnstok. Deze boomgaard is een 
initiatief van het wijkcomité Rêvons Messidor, dat ook andere burgerprojecten in de wijk heeft: een 
kweekruimte, een kas, een kippenhok, een bijenstal, cursussen en feestelijke evenementen, enz.

Op zaterdag 6 april heeft de groep bewoners die de boomgaard beheert, samen met het Collectif 
ipé, dat verantwoordelijk is voor het netwerken van projecten van burgers op het gebied van Good 
Food, een opleidingsworkshop over het snoeien van fruitbomen georganiseerd. Deze workshop werd
geleid door Françoise De Smet, wier beheersing van het onderwerp en pedagogische 
uitmuntendheid reeds erkend zijn binnen het Good Food netwerk.
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De actualisering van de anti-Covid regels op 24 maart dwong ons de organisatie van de workshop 
op het laatste moment te herzien. Wij hebben een twintigtal inschrijvingen van buiten de wijk moeten 
annuleren en de activiteit werd beperkt tot de leden van de groep die het project uitvoerden. Zes van 
hen hebben deelgenomen aan de workshop, georganiseerd in twee groepen die elkaar op het terrein
hebben opgevolgd.

Voor elke groep verliep de workshop-training in 3 fasen:
- het juiste gereedschap voor het snoeien en het onderhoud ervan ;
- de theoretische basis voor het snoeien van fruitbomen;
- praktische oefeningen.

De deelnemers konden zo een eerste concrete ervaring opdoen met snoeien of hun kennis over het 
onderwerp verdiepen en, begeleid door Françoise, subtiliteiten en bijzondere gevallen ontdekken die 
men zonder de praktijk niet kan kennen. Op basis van deze ervaring zal de groep op haar beurt 
andere bewoners van de wijk opleiden die willen deelnemen aan het collectieve boomgaardproject of
gewoon beter willen zorgen voor de fruitbomen in hun tuinen.

De snoeiworkshops zijn een traditie geworden van het Good Food burger netwerk en in de toekomst 
zullen zeker nog meer van dit soort activiteiten plaatsvinden. Intussen stelt Françoise, ter 
ondersteuning van iedereen die de technieken voor het snoeien van fruitbomen wil ontdekken of 
perfectioneren, het volgende dossier voor (in het Frans):

- algemene informatie over oude rassen fruit:
http://rwdf.cra.wallonie.be/fr/patrimoine-fruitier/liste-des-fiches-de-pommes
http://www.boomgaardenstichting.be/
http://www.diversifruits.be/
Biodimestica: oude rassen, snoeien, plagen en hulpstoffen:

Burgerwerk n° 36 - Het snoeien van fruitbomen met de tuinders van de collectieve boomgaard van de tuinwijk Messidor       2/3

http://rwdf.cra.wallonie.be/fr/patrimoine-fruitier/liste-des-fiches-de-pommes
http://www.diversifruits.be/
http://www.boomgaardenstichting.be/


https://rwdf.cra.wallonie.be/fr/patrimoine-fruitier#docfr3
https://rwdf.cra.wallonie.be/sites/default/files/linked_docs/Fruits/3-Travaux/Travaux_TailleAxe.pdf
https://www.fredon-npdc.com/pages/fiches_techniquespag.html
https://rwdf.cra.wallonie.be/sites/default/files/linked_docs/Fruits/5-Gites-refuges-auxiliaires/
les_coccinelles_predatrices_de_pucerons.pdf
https://rwdf.cra.wallonie.be/sites/default/files/linked_docs/Fruits/6-Maladies-ravageurs/
CRAW_Principales_Maladies.pdf

- identificatie en beschrijving van oude rassen:
https://rwdf.cra.wallonie.be/fr/patrimoine-fruitier/liste-des-fiches-de-pommes

- Flore et Pomone boomgaard: http://ww  w.floreetpomone.be/  

- voor een bezoek aan de tuin van het kasteel van Gaasbeek: 

https://www.kasteelvangaasbeek.be/nl/park-en-museumtuin

- de brochure over lei perenbomen 
http://rwdf.cra.wallonie.be/sites/default/files/linked_docs/Fruits/7-Espaliers/Les_poiriers_palisses.pdf

en vele anderen:  http://rwdf.cra.wallonie.be/fr/patrimoine-fruitier#5-Espaliers

de site van de kwekerij van Enghien, met zeer goede adviezen over snoeien en onderhoud (bekijk 
de video's!)
http://www.pepinieresdenghien.be/
http://www.pepinieresdenghien.be/mois-de-mars/
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