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UITNODIGING snoeien hoogstam fruitbomen 
Voor eenieder die kennis wil maken met het snoeien van hoogstam fruitbomen, het fruitboom 
snoeien verder onder de knie wil krijgen, lekker een ochtendje de handen uit de mouwen wil steken 
of wil netwerken de volgende uitnodiging: 
  
De winter snoei van de hoogstam fruitboomgaard van landgoed Nijenburg gaat voor het twaalfde 
jaar wederom onder begeleiding van Jeanine Jonker plaatsvinden op: 
 
  

Zaterdag 14 januari en  
Zaterdag 11 februari 2023 
 
Aanvang: 9.30 uur tot 13.00 uur 
Plaats: verzamelen in/bij de boomgaard 

 
We starten met een centrale instructie en kunnen dan in kleine groepjes aan de slag. 
Jeanine is er voor vragen en help je om de juiste keuzes te maken. 
 
Voor de mensen die voor het eerst komen; de boomgaard is naast het landhuis van Nijenburg 
midden in het Heilooërbos te Heiloo. 
 
Toegang via de Nijenburgerweg, rechts het onverharde pad voor huisnummer 1 inslaan. De auto 
parkeren voor de brug en te voet of per fiets tot voorbij het landhuis gaan om de ommuurde 
boomgaard te betreden. Jeanine hangt bewegwijzering op. 
  
Graag zelf iets warms te drinken meenemen dan zorgen wij voor wat lekkers! 
Goed warm aankleden en warm schoeisel is heel belangrijk. 
Heb je zelf gereedschap dan mag je dat natuurlijk meebrengen. 
Natuurmonumenten heeft ook ladders/ trappen en gereedschap. 
  
Ik kijk er naar uit je te ontmoeten in het begin van 2023! 
Met vriendelijke groet,  
  
Jeanine Jonker van Tuincursussen.nl 
  

mail adres; 4jeaninejonker@gmail.com of een appje naar 06 29 36 16 51  
P.s. delen van dit bericht met belangstellenden mag, iedereen is welkom na aanmelding.  
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Ter informatie; 

Ommuurde boomgaard Landgoed Nijenburg te Heiloo 

De 285 ha grote buitenplaats ligt op een oude strandwal tussen Heiloo en Alkmaar. Het huis is in 
1705 gebouwd; het koetshuis in 1760, maar in tegenstelling tot het landhuis (met twee ommuurde 

boomgaarden) dat in de 19e eeuw flink is verbouwd, verkeert het koetshuis nog in oorspronkelijke 
staat. Een geluk bij een ongeluk. In de 19e en 20e eeuw begon niemand aan de verbouwing of 
modernisering van een koetshuis. Waarom zou je; als de paarden, koetsen en tuigen er maar in 

konden.  

Wel werden in het begin van de 19e eeuw de achterramen van het koetshuis nog dichtgemetseld, 
toen het nieuwe Franse belastingstelsel een heffing op ramen en deuren introduceerde. Om zijn 
toekomst te garanderen heeft de laatste particuliere eigenaar het landgoed in 1966 verkocht aan 
Natuurmonumenten. Die vereniging beheert zelf het bos, park en de tuinen van Nijenburg, maar 

heeft de opstallen overgedragen aan de Vereniging voor architectuurhistorie Hendrick de Keyser.  

Naast de gebouwen op het landgoed heeft ook de tuin van Nijenburg de status van rijksmonument. 

“Een vroeg 18e-eeuwse symmetrische aanleg van grote allure”, oordeelt de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed. “De ruime barokke opzet is nog geheel aanwezig. Vanuit het huis loopt een lange 
en brede zichtlaan naar het noordwesten. Als de zomer begint op 21 juni verlicht de ondergaande 
zon de hele zichtlaan en de centraal in het huis gelegen hal. Volgens de rijksdienst: ‘een in 
Nederland unieke kosmologische meerwaarde’. De deels nog ommuurde boomgaarden liggen aan 

weerszijde van het landhuis in de oosthoek en zuidhoek van de gracht.  

Links onder op de foto is de boomgaard waar het jaarlijkse hoogstamfruitboom snoeien onder 

begeleiding van Jeanine Jonker, vakbekwaam hovenier en groendocente plaats vindt. 

 

 

 

Tevens wil ik je graag informeren over de gratis TUIN Masterclasses. Iedere eerste zaterdagavond van de 
maand verzorg ik online een les. Komende zaterdag (7 januari) is het onderwerp SNOEIEN.                      
Vragen kun je stellen via de chat. Inschrijven  via onderstaande link of via de website tuincursussen.nl 
 

https://tuincursussen.webinargeek.com/tuin-masterclass-tuinieren-met-jeanine-jonker 

 
Goed om te weten; Jeanine en de presentatie zijn live in beeld. Via de chat kun jij je -tuin-vragen stellen.                 
Als je aangemeld bent kun je de replay nog 3 dagen terug kijken. Deze ontvang je dan automatisch in je mail. 
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