
AANBOD
Fruitworkshops 
voor scholen en groepen 



Beste fruittuinliefhebber

De Stad Gent werkte samen met Velt dit uitgebreid aanbod fruitworkshops uit. 
Vind je hier je goesting niet, dan weten we het ook niet meer.
Sommige van deze workshops kunnen op zich gevolgd worden, maar ook in 
combinatie met een andere. De fruitexpert van Velt zal je helpen bij je keuze.

Wie kan een workshop aanvragen?

Alle Gentse scholen, buurtverenigingen, woonzorgcentra en open huizen, waar 
een gemotiveerde groep mensen leven in de boomgaard wil brengen en hou-
den, kunnen een gratis workshop aanvragen. Lees ook onze afsprakennota op 
het eind van deze brochure.

Hebben jullie er zin in?

Schrijf je in voor een intake via gentklimaatstad@stad.gent.
Voor een volgende workshop schrijf je rechtstreeks in via 
catheline@velt.nu.

Veel fruitplezier!



Wil je goed voorbereid aan een boomgaard beginnen? Met deze stevige basis-
kennis over ecologische fruitteelt neem je zeker een goede start. Via een pre-
sentatie leer je bij over de 5 pijlers van de ecologische fruitteelt (boomkeuze, 
geschikte standplaats, bodemzorg, natuurlijke vijanden en bestuiving & snoei). 
Na deze workshop sta je stevig in de laarzen als je praktisch aan de slag gaat.
Je kan deze theoretische sessie combineren met een praktische workshop zoals 
‘Kies de juiste fruitboom of -struik’ of een snoeiworkshop.

1 FRUIT KWEKEN IN SAMENWERKING MET DE NATUUR

2 KIES DE JUISTE FRUITBOOM OF -STRUIK

Op zoek naar advies voor de aan-
plant van nieuwe fruitbomen of 
-struiken? Een fruitexpert helpt je 
bij de keuze (soort, ras en boom-
vorm), op maat van de groep. Je 
krijgt ook advies over waar je eco-
logisch fruitplantgoed kunt kopen, 
hoe je het plantgoed best transpor-
teert en hoe je je best voorbereidt 
op de dag van de aanplant (plantga-
ten, steunpalen, compost, enz.).
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Hebben jullie fruitbomen en -struiken gekozen? Dan volgt nu een van de leuk-
ste stappen: planten! Deze stap is ook cruciaal, want een boom plant je maar 
één keer! Je leert hoe je een fruitboom op een juist manier plant en je krijgt 
interessante tips voor de nazorg. 

Deze workshop kan aangepast worden op maat van lagere en middelbare 
schoolkinderen. Voorzie dan wel extra begeleiding. Misschien willen mama’s, 
papa’s, oma’s of opa’s wel een handje toesteken.

Welke bodem is geschikt voor een fruitboom? Hoe kun je de bodem verbete-
ren? Een aangepaste bodemzorg is vooral nodig in de eerste levensjaren van de 
fruitboom, zo krijg je gezonde fruitbomen en later ook gezond fruit.

Deze workshop kan aangepast worden op maat van lagere en middelbare 
schoolkinderen. Voorzie  dan wel extra begeleiding. Misschien willen mama’s, 
papa’s, oma’s of opa’s wel een handje toesteken.

3 PLANT JE FRUITBOOM OF -STRUIK OP DE JUISTE PLAATS

4 EEN GEZONDE FRUITBOOM IN EEN GEZONDE BODEM
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5 BEESTJES IN DE BOOMGAARD

Niet alle appels of peren zijn op hetzelfde moment rijp. Hoe weet je dan wan-
neer je moet oogsten? En hoe moet dat? De fruitexpert begeleidt graag groe-
pen of scholen die volwassen, oogstdragende fruitbomen hebben. 
In functie van de fruitsoort plannen we een oogstsessie in. In deze workshop 
leer je hoe je veilig oogst, met respect voor de boom en het fruit.  Hebben jul-
lie zelf geen plukstokken, dan brengen wij er mee. Je krijgt ook advies over het 
bewaren en verwerken van de oogst (vb. hoe bewaar je appels, waar kan je sap 
laten persen,…).

Deze workshop kan aangepast worden op maat van lagere en middelbare 
schoolkinderen. Voorzie dan wel extra begeleiding. Misschien willen mama’s, 
papa’s, oma’s of opa’s wel een handje toesteken.

6 OOGST JE RIJK!

©Jolijn Degrande voor Velt vzw

In deze workshop leer je welke beestjes in de boomgaard leven. Welke beestjes 
zijn nuttig en hoe lok je ze op een slimme manier? Wat kan je doen om onge-
wenste insecten op afstand te houden? Daarna ga je ook zelf aan de slag met 
het bouwen van insectenhotels en andere schuilplaatsen.
Deze workshop kan aangepast worden op maat van lagere en middelbare 
schoolkinderen. Voorzie dan wel extra begeleiding. Misschien willen mama’s, 
papa’s, oma’s of opa’s wel een handje toesteken.



Is de oogst zodanig groot dat je geen raad weet met de oogstoverschotten? 
Door het fruit tijdig te verwerken, gaat het niet verloren. Weggooien is zonde! In 
deze workshop leer je verschillende technieken kennen om je fruit te verwer-
ken en langer te bewaren: steriliseren, (vries)drogen, zouten, inkuilen, pasteuri-
seren, inmaken met zoet of zuur of alcohol, pekelen en fermenteren. Zo kan je 
het hele jaar door van je oogst genieten!

Deze workshop is voor groepen, maar kan ook aangepast worden op maat van 
lagere en middelbare schoolkinderen, op voorwaarde dat begeleiding voorzien 
wordt.   

Deze workshop is van toepassing op iets oudere fruitbomen of -struiken. Oude-
re bomen behoeven een onderhoudssnoei en die kan best in de zomer uitge-
voerd worden. In deze workshop leer je waarom we snoeien in de zomer en wat 
de impact ervan is op fruitbomen of -struiken. Je gaat daarna ook zelf aan de 
slag met de schaar.

Deze workshop kan aangepast worden op maat van scholen, en kan gegeven 
worden aan volwassenen (leerkrachten en schoolmedewerkers) en jongeren 
vanaf 14 jaar die willen participeren in het beheer van de boomgaard.  

Voor de workshops snoeien is het handig als er effectief voldoende bomen of 
struiken op de locatie staan. 

7 GENIET 100 % VAN JE OOGST

8 ZOMERSNOEI
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Deze workshop is vooral van toepassing op jonge aanplant of op heel oude 
verwaarloosde fruitbomen of -struiken. Jonge bomen behoeven een vormsnoei, 
en oude verwaarloosde bomen een herstelsnoei. Deze snoeiwijzen kunnen 
het best in de winter uitgevoerd worden. In deze workshop leer je waarom we 
snoeien in de winter en wat de impact ervan is op fruitbomen of -struiken. Je 
gaat daarna ook zelf aan de slag met de schaar.

Deze workshop 
kan aangepast 
worden op maat 
van scholen, 
en kan gege-
ven worden aan 
volwassenen 
(leerkrachten en 
school-
medewerkers) en 
jongeren vanaf 
14 jaar die willen 
participeren in 
het beheer van 
de boomgaard. 
 

Voor de workshops snoeien is het handig als er effectief voldoende bomen of 
struiken op de locatie staan. 

9 WINTERSNOEI

Leifruit vraagt veel kennis en onderhoud, je denkt dus best 2 keer na voor je 
leifruit plant. Wil je graag leifruit, dan raden we deze extra module snoeien van 
leifruit aan waarin je de kneepjes van het vak leert. 

Deze workshop kan aangepast worden op maat van scholen, en kan gegeven 
worden aan volwassenen (leerkrachten en schoolmedewerkers) en jongeren 
vanaf 14 jaar die willen participeren in het beheer van de boomgaard. 
 
Voor de workshops snoeien is het handig als er effectief voldoende bomen of 
struiken op de locatie staan. 

10 VOOR DE SPECIALISTEN: SNOEIEN VAN LEIFRUIT
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Willen jullie met een team een boomgaard goed onderhouden, dan is het be-
langrijk dat je de verantwoordelijkheden en taken verdeelt. Bewust stilstaan bij 
het belang van deze verschillende taken, is de eerste stap. In deze workshop 
leer je welke taken cruciaal zijn en hoe je deze het best onder elkaar verdeelt.  

11 SAMENWERKEN IN DE BOOMGAARD
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Sommige workshops kunnen gecombineerd worden, afhankelijk van de timing 
en de situatie. De fruitexpert zal je bij het intakegesprek helpen bij de keuze van 
de gepaste workshop(reeks). 

  TIJDLIJN

jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec

1 Fruit kweken in samen-
werking met de natuur

2 Kies de juiste fruitboom 
of -struik

3 Plant je fruitboom of 
-struik op de juiste plaats

4 Een gezonde fruitboom in 
een gezonde bodem

5 Beestjes in de boomgaard

6 Oogst je rijk!

7 Geniet 100 % van je oogst

8 Zomersnoei

9 Wintersnoei

10 Snoeien van leifruit

11 Samenwerken in de 
boomgaard



AFSPRAKEN TUSSEN DE STAD GENT EN DE AANVRAGER VAN 
EEN WORKSHOP TER ONDERSTEUNING VAN SCHOLEN EN 
BUURTINITIATIEVEN VOOR BOOMGAARDEN/KLEINFRUIT 

Algemene afspraken

 Inschrijven
> Voor een eerste aanvraag workshop fruit:
 gentklimaatstad@stad.gent
> Voor een volgende aanvraag workshop fruit:
 catheline@velt.nu. 

 Om aanspraak te kunnen maken voor een workshop zijn er in een school 
minstens twee trekkers van het fruitproject. Zij zullen ons aanspreekpunt 
zijn.

 Velt maakt afspraken met de aanvrager ivm de inhoud van de workshop, 
locatie en tijdstip.

 Velt biedt een standaardaanbod workshops aan waaruit de aanvrager kan 
kiezen. Dit aanbod kan de aanvrager inspireren bij de visievorming en rea-
lisatie van het fruitproject. Varianten zijn mogelijk om zo goed mogelijk aan 
te sluiten op de situatie.

 De school of het buurtinitiatief communiceert over de workshop en zorgt 
dat er voldoende deelnemers zijn. Richtlijn voor aantal deelnemers: mini-
mum 10.

 Een workshop duurt 2 uur. 

 De aanvrager heeft recht op maximaal 8 uur aan workshops fruit en 8 uur 
aan workshops moestuin.

	 De voorwaarden voor toekenning kunnen eventueel wijzigen in de loop van 
de opdracht, naargelang het beschikbare budget en evaluatie van voor-
gaande workshops op de locatie.



Specifieke afspraken en info 

 Stedelijke scholen
 Het beheer van de fruitbomen in stedelijke scholen is de verantwoordelijk-

heid van de Groendienst. Verzorging en snoei van kleinfruit kunnen wel in 
een workshop door de uitvoerder in opdracht van Gent en Garde uitgevoerd 
worden.

 Buurtmoestuinen
 Verzorging en snoei van klein- en laagstamfruit is niet altijd toegestaan op 

openbaar domein.
 Wordt deze vraag gesteld, dan contacteert de Dienst Milieu en Klimaat 

(gentklimaatstad@stad.gent) de contactpersoon bij de Groendienst.

Afspraken mbt communicatie

 Als de aanvrager communiceert over de workshop, vermeldt hij expliciet:
 Deze workshops worden aangeboden door de Stad Gent en kaderen binnen 

de voedselstrategie Gent en Garde.

 De aanvrager stelt de workshops open voor andere geïnteresseerden.
> Scholen kunnen andere scholen uitnodigen. Ouders en schoolmedewer-

kers zijn natuurlijk ook welkom.
 Hiertoe kunnen de scholen een uitnodiging op MIA (voor stedelijke 

scholen) zetten of andere interne kanalen gebruiken.
> Een buurtvereniging of woonzorgcentrum nodigt andere geïnteresseerde 

Gentenaars uit. 
 De aanvrager publiceert een uitnodiging in de kalender van het      

forum Gent en Garde of plaatst de uitnodiging op de facebookpagina 
van Gent en Garde

 De aanvrager gebruikt daarnaast zijn eigen communicatiekanalen 

 Deel jullie verhalen, foto’s of interessante weetjes in de groep ‘Fruittuinver-
halen’ op het forum Gent en Garde.

 Communicatiemateriaal specifiek rond deze workshops draagt het logo van 
de Stad Gent en Gent en Garde. 
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