POM

POMologische Vereniging Noord-Holland
In de jaren vijftig en zestig van
de vorige eeuw werden hoog-

stamfruitbomen massaal gerooid.
Economische efficiëntie was het
devies. Nieuwe boomgaarden,

met maar enkele rassen, werden
meestal met laagstam beplant.

Mensen met liefde voor landschap
en cultuur verzetten zich hiertegen. Zij zetten zich in voor het

behoud van de hoogstam en voor
de verscheidenheid van fruitrassen. Deze hoeders van de hoogstam vonden elkaar in de

POMologische Vereniging NoordHolland.

WAT KAN POM VO
ADVIES POM adviseert u bij het maken

van beplantingsplannen voor historische
en nieuw aan te leggen boomgaarden.

WAT IS POM?

Tevens adviseren en bemiddelen wij bij
De POMologische

Vereniging Noord-Holland stimuleert het

behoud van fruitbomen in grote verscheidenheid, in het bijzonder van hoogstam-

men. Hiermee draagt POM haar steentje

bij aan het behoud van het typische

Noord-Hollandse landschap. De vereniging, opgericht in 2002, is voortgekomen

uit de hoogstamfruitboomwerkgroep POM.

Meer dan 10 jaar heeft deze werkgroep
zich op initiatief en onder de paraplu van

(toenmalig) Landschapsbeheer NoordHolland met vele vrijwilligers ingezet voor

het behoud en de bescherming van fruitrassen die oorspronkelijk in Noord-

Holland werden geteeld. Zoals de Notarisappel, Schellinkhouter, Zoete Pippeling,
de Noordhollandsche Suikerpeer en

Winterjan (Kleipeer). Landschap NoordHolland ondersteunt de
POMologische Vereniging,
o.a. door het uitlenen van

snoeigereedschap en advisering over veilig werken.

de aankoop van gezonde fruitbomen in
grote verscheidenheid.

INFORMATIE POM
informeert u over
verschillende

onderwerpen,
zoals snoeien,
enten, ziek-

ten en plagen

in de fruittuin
en determina-

tie. Wij organiseren hierover

cursussen, lezing-

en en ledendagen.
Wij houden fruit-

OOR U BETEKENEN?
rassententoonstellingen en zijn aanwezig

MILIEU VOOROP POM stimuleert een

met onze promotiekraam bij diverse mani-

milieuvriendelijk beleid ten aanzien van

ve kwartaalblad en kunnen gebruik maken

hoe u zo’n beleid kunt

festaties. Leden ontvangen ons informatievan onze bibliotheek ‘De Boekenkist’. Op
onze website www.hoogstamfruitnh.com

staat allerlei informatie over het onderhouden van fruitbomen en een

overzicht van onze activiteiten. De website heeft een

link naar een inventarisatiesite waar u een

groot bestand vindt van
in Noord-Holland aan-

wezige fruitrassen, met

omschrijving, kwaliteit

en locatie van de fruitbo-

men. We bieden tenslotte

informatie over subsidie-

mogelijkheden voor hoog-

stamfruitbomen via de

Subsidieregeling Landschapselemen-

ten van de provincie Noord-Holland, uitgevoerd door Landschap Noord-Holland.

fruitbomen. Tijdens lezingen laten wij zien
realiseren. Goed onderhoud en een gezonde
leefomgeving
staan hierbij
voorop. Wij

geven cursus-

sen over ziekten

en plagen in de fruittuin. Ook

is individuele advisering mogelijk.

ONDERHOUD POM onderhoudt verschillende boomgaarden, waaronder een eigen
collectieboomgaard in Middenbeemster

met meer dan 250 soorten fruitbomen en de
boomgaard van de Abdij in Egmond-

Binnen. Behalve dit werk snoeien onze vrijwilligers in het winterseizoen op diverse

locaties in heel Noord-Holland. Wij hebben

veel kennis in huis, die we vooral praktisch
toepassen.

Foto boven: tentoonstelling. Onder van Links naar rechts: aanplant collectieboomgaard, abdijboomgaard, snoeien, determineren.

BENT U GEÏNTERESSEERD?

Heeft u een fruitboom(gaard) die u
zelf wilt leren onderhouden? Of
wilt u als vrijwilliger bij ons aan de
slag? Dat kan. Neem voor meer
informatie contact op met ons
secretariaat.

POMologische Vereniging
Noord-Holland

WILT U LID WORDEN?

Stuur dan de ingevulde bon naar
bovenstaand adres

Deze folder is mede mogelijk gemaakt door
Landschap Noord-Holland.
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