
Toffe peer! - handleiding
Omdat we graag willen dat zoveel mogelijk 
perenbomen het overleven, CO2 blijven 
opslaan en bijdragen aan de biodiversiteit, 
hier extra tips om goed voor je boom te 
zorgen!

Allereerst: zoek voor je boompjes een plek waar 
ze geen natte voeten krijgen, maar wel een groot 
deel van de dag zonnig staan; een beetje schaduw 
verdragen ze goed, en is met het oog op steeds 
hetere zomers wel zo waardevol.

Plant je boompjes nog dezelfde dag op hun 
definitieve plek. Of kuil ze in - met hun wortels 
in een tijdelijk gat, geheel bedekt met aarde - en 
plant ze dan kort daarna. 

Geef je boom de ruimte. Je perenboom is een 
laagstamboom: een goed vruchtras, Conference, 
dat is geënt op een zwak groeiende onderstam. Ze 
worden uiteindelijk (in 5 jaar of meer) zo’n 2 m 
breed en 3 m hoog. Zet ze dus minimaal 3 meter 
uit elkaar. 

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

Als je durft, pas dan nu al ‘vormsnoei’ toe. Je 
wilt straks genoeg licht in de takken. Dan kunnen 
de peren het beste rijpen, en onstaat er geen dicht 
‘oerwoud’ waar het vochtig blijft en ziektes meer 
kans krijgen. Vormsnoei houdt in dat je kiest voor 
een krans of basis van takken die elk de ruimte 
hebben: het ‘gestel’. Knip daarom takken weg die 
andere raken, of daar te dicht langs groeien - niet 
halverwege, maar helemaal. En behoud vooral tak-
ken die horizontaal groeien, of licht naar beneden 
hangen: die dragen de meeste bloemknoppen, en 
dus ook vruchten. 

Houd de voet van de boom bedekt met blad of 
houtsnippers. Omdat je boom oppervlakkig wor-
telt, is gras de grootste concurrent. Een ‘boom-
spiegel’ van witte klaver zorgt voor extra voeding, 
maar past misschien niet op je plek. Dan kun 
je beter een laagje blad of houtsnippers rondom 
de boom onderhouden, die zorgen voor passend 
bodemleven - onmisbaar voor gezonde bomen. 

Probeer je boom vooral niet te pamperen. 
Het is belangrijk dat je boom zelf zijn vocht en 
voeding leert vinden. Wij mensen denken al snel 
dat wij wel weten wat andere organismen nodig 
hebben, maar zelf komen we eigenlijk pas net 
kijken. En anders dan éénjarige gewassen hebben 
meerjarige planten, zoals bomen en struiken, 
niet alsmaar nieuwe voeding van buiten nodig; 
ze hebben juist een blijvend wortelstelsel om die 
in de grond te vinden. Dus houd je in, gebruik je 
compost in de moestuin, en laat al die korrels in 
de winkelschappen liggen. 

Gun je bomen hun eigen vorm. Het mag tradi-
tie zijn om bomen als leiboom te onderhouden, 
maar leef je eens in hen in. Waarom zouden we 
hen in een onnatuurlijke vorm willen dwingen? 
In een plat vlak buigen en vastbinden met ijzer-
draad? Leven en laten leven, was het toch?

Grijp alleen naar slang of gieter als je boom-
pjes wegkwijnen. Helaas zien we dat de klimaat-
verandering voor lange, hete en droge periodes 
kan zorgen, ook in het voorjaar. Let op hoe je 
bomen daarop reageren. Geef niet te snel water, 
want dan maak je ze minder zelfstandig. Zorg 
vooral voor een gezonde, sponsachtige bodem, 
door gevarieerde ondergroei zoals kruidenrijk 
gras, en laat in herfst en winter het blad en ander 
‘strooisel’ liggen. 

De Perenboomweggeefactie op in Olst en Wijhe is een samenwerking van Eetbaar Olst-Wijhe, 
Goede Buren, gemeente Olst-Wijhe, Ulebelt, Duurzaamheidscentrum Deventer en Urgenda. 
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Eetbaar Olst-Wijhe:
Kom je ook partici-peren?

Eetbaar Olst-Wijhe is een lokale stichting, 
die werkt aan verrijking van natuur en land-
schap en aan bewustwording over eetbaar 
groen en lokaal voedsel. Zij zet zich in om 
zoveel mogelijk noabers te helpen om elkaar 
te vinden in hun liefde en zorg voor onze 
gezamenlijke, levende omgeving, en daar 
met elkaar waarde aan toe te voegen. 

Meemaken hoe een perenboompje groeit, bloeit, 
vruchten geeft, en samenleeft met talloze insecten, 
vogels en andere dieren, is een wonder van huis-, 
tuin- en keukenformaat. En er komen maar liefst 
zo’n 3.700 perenboompjes bij, verspreid over heel 
Olst-Wijhe! Straks kunnen we als Olst-Wijhenaren 
dus ook samen genieten van al die sappige peren die 
daar aan komen te groeien. Wie weet kunnen we al 
in 2021 weer een Gebakken Peren-dag organiseren… 
In elk geval ben je van harte welkom om samen met 
ons te blijven ParticiPeren!

Wil je meer weten over Eetbaar Olst-Wijhe? Hier vind 
je wat we zijn en doen: eetbaarolstwijhe.nl

Blijf op de hoogte van onze activiteiten, zoals deze 
weggeefactie, klussen in het voedselbos in Olst, we-
binars, excursies, cursussen en culinaire events! Meld 
je aan voor de Nieuwsbrief, via bit.ly/EOWNieuws

Wil je meedoen aan één van onze projecten? In 
Duizend Bloemen werken burgers en boeren sa-
men aan biodiversiteit. Help ons om in Olst vlinders, 
hommels en/of libellen te gaan tellen! Vragen en 
aanmelden via eetbaarolstwijhe@gmail.com

Ken jij een plek in Olst-Wijhe die voor jou extra 
toekomstwaarde heeft? En wil je daarover iets uit-
drukken op een ansichtkaart, of op video iets over 
vertellen? Als ‘halte’ in de IJsselkaravaan, onderdeel 
van de IJsselbiënnale, verzamelen we deze beelden 
en verhalen van Olst-Wijhenaren over de waarde en 
betekenis van hun levende omgeving. Om met elkaar 
te delen, en als input voor gezamenlijke toekomst-
plannen: www.ijsselkaravaan.nl 

Loop je rond met groene wensen en ideeën die je 
met anderen wilt delen? Wil je anderen vinden die 
de natuur ook meer plek in hun leven willen geven? 
Vind jij dat je geen groene vingers hebt, maar wil je 
hier wel iets voor doen en betekenen? Maak dan je 
profiel aan op www.halloijsseldal.nl, ons online 
platform, en word deel van de 
lokale groene beweging. 
Samen kunnen we de wereld 
om ons heen nog zoveel 
groener en gezonder maken!

!!! Heb jij je boompje(s) geplant? Wat zou het tof zijn als je er 
een foto van maakt, en die met ons deelt, via één van deze 
kanalen: eetbaarolstwijhe@gmail.com of 
facebook.com/EetbaarOlstWijhe of halloijsseldal.nl Dank!!


