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Waarom fruitbomen? 

• Beschutting 

• Eén keer planten, daarna jaren plezier 

• Kipbestendig 

• Bloesem is voedsel voor bijen 

• Bij vakkundige verzorging ook 

opbrengsten 

• Arbeid en afval is leuk voor kippen 

• Toegevoegde waarde letterlijk en figuurlijk 

 



Fruitbomen op 

pluimveebedrijf 

1. Alleen beschutting, geen onderhoud 

2. Beschutting èn bescheiden 

inkomstenbron 

3. Professionele boomgaard 



Pruim, appel, peer, kers 

Aanplant in fasen: 2011-12 en 2012-13 

 

Aanplant Johan Verbeek 

Voorbereiding van de grond 

en planten april 2013 

 



Bescherming van de bomen: 

• Palen en boomband 

• Tuingaas 

• Gietrand 



April 2013 



24 mei 2013 



Juni 2014:  

bomen bekijken met DLV fruit adviseur 



Pruimen groeien tegen elkaar aan:   

dunnen, zodat er een vuist tussen past 



Deze boom had 2 hoofdtakken – 1 weg gehaald 



Teveel takken – de dikste moet je 

weghalen 



Juni 2014 



Kosten en arbeid bij 

aanplant 70 bomen 

• Aanschaf bomen:    € 1300 

• Bescherming:     € 1140 

• Ingehuurde arbeid incl kraan: € 610 

• Eigen uren:     20 uur 

 

• Totaal € 3.050 + 20 uur  



Kosten en arbeid 

verzorging, oogst 500 kg 

• Snoeien febr     8 uur 

• Water geven juni:     12 uur 

• Fruitadviseur juni:    € 430 

• Boomverzorging juli:    4 uur 

• Oogst sept:      8 uur 

• Sap persen okt:   € 400 en 5 uur 

 

Totaal € 830 en 37 uur 



Conclusies en tips voor 

collega-pluimveehouders 

• Fruitbomen verzorgen vereist vakkennis 

en tijd 

• 1e jaar: belang v boom groter dan hoge 

opbrengst halen 

• Meer inzetten op appels ipv peren 

• Evt jaarlijks bijplanten  

• Professionele aanpak uitbesteden? 

 



Samenwerking 

pluimveehouder en fruitteler 

• ‘Groentje Cider’ zocht grond voor fruitteelt 

• Interviews met:  

1 opfokker,  

2 vleeskuikenhouders,  

3 legpluimveehouders met boomgaard 

 



Professionele boomgaard: 

voordelen 

• Veel bomen = veel beschutting 

• Extra inkomsten 

• Risicospreiding qua inkomsten 

• Onderscheidend product: boomgaardeieren, 

chicken run sap 



Nadelen  

• Hoge investeringskosten 

• Extra werk dat gedaan moet worden 

• Veel vakkennis vereist 

• Kans op tegengestelde belangen 



Tips / aandachtspunten  

• Kijk bij collega’s die al een samenwerking 

hebben 

• Betrek fruitteler bij boomkeuze 

• Gewasbescherming nodig en hoe doe je 

dat met de kippen? 

• Verdeling van kosten / opbrengsten 

• Verdeling van taken 



aandachtspunten 

• Wanneer en hoe communiceren 

• Hoe ga je om met tegengestelde belangen 

• Inzicht in jaarlijks te verwachten 

werkzaamheden 

• Berekening mineralenuitwisseling 

• Contract 

 



Fruitteler bezoekt 

pluimveebedrijven 

• Van jonge bomen wordt te snel opbrengst 

verwacht 

• Dichterbij stal bomen slechtere conditie 

• Invloed fosfaat op bomen? 

• Opbrengsten bomen in uitlopen? 

• Welke samenwerkingsvorm(en)? 


