
Snoeien
Af en toe moet het gebeuren: snoeien. Het is helaas niet zo simpel dat je gewoon met je snoeischaar 
willekeurig takken kunt wegknippen. Sommige planten moeten regelmatig gesnoeid worden, ande-
ren nooit. Sommige in het voorjaar, andere in de winter. Er zijn dikke boeken over snoeien, maar die 
kun je met deze tips rustig in de kast laten staan.

Er zijn een paar vuistregels die je in de gaten moet houden: 
• Weet wat het doel is van het snoeien bij het snoeien.
• Ken de eigenschappen van de plant die je wilt snoeien
• Planten die in schadus of halfschaduw groeien kun je beter niet snoeien
• Dode en zieke takken kun je altijd weghalen
• Struiken die bloeien op overjarig hout, (dat zijn takken van vorig jaar of ouder) worden onmid-

dellijk na de bloei gesnoeid op lager liggende scheuten, die volgend jaar zullen bloeien.
• Struiken die bloeien op jong hout (hout van hetzelfde jaar) worden in maart gesnoeid. 
• Bomen : Snoeien in de winter tijdens de rust, behalve: berk, esdoorn, noot. Deze mogen alleen 

gesnoeid worden als de bladeren erop staan, anders is er gevaar voor doodbloeden (april - mei). 
Bomen mogen ook in vorm gesnoeid worden, dan is het aan te raden om elk jaar een beetje 
vorm te geven.

• Sierstruiken : Zijn de struiken te hoog, geef dan een vormsnoei. Daarna kan je aan onderhouds-
snoei doen. Later doe je een ouderdomssnoei, om terug een jongere plant te bekomen. (oudere 
takken wegsnoeien)

Doel van het snoeien

• Versnellen van de groei of de hergroei na het planten.
• Verbeteren van de lichtinval om bijvoorbeeld een gezonde blad-, bloem- en vruchtontwikkeling 

te bevorderen.
• Het verkrijgen van een bepaalde vorm, zoals de haagvorrn, leivorm, bolvorm enz.
• Verbeteren van de vorm om de natuurlijke vorm te optimaliseren.
• Verkleinen van de afmetingen zonder de natuurlijke vorm aan te tasten.
• Werwijderen van oude bloemtakken om plaats te maken voor nieuwe bloemtakken. 

Eigenschappen van planten

Acer : Snoeien als het blad erop staat, niet vroeger, anders bloed de boom dood, sapstroom kan niet 
gestopt worden. Zelfde bij berk en notenboom.

Alma :Terugsnoeien is niet aan te raden, maar bij jonge planten kan het om een betere vertakking te 
verkrijgen. Niet wintervast, heeft graag zure grond.

Amelanchier(krentenboompje): Sterke snoei kan hij niet verdragen, desnoods in de plant uitdunnen 
zoals rododendron.

Appelboom : Snoeien is groeien. Rugtakken wegsnoeien, snoeien op bloembot. Jonge takken wor-
den weggescheurd (slapende ogen afscheuren). Takken platleggen, geeft fruit. Bij snelle groei takken 
afbinden, wil zeggen, naar onder binden, geeft moeilijke doorstroming van het sap. Bloemknop is 
dikker dan een botknop. Fruit komt op 2 jarig hout.

Azalea : Indien de plant moet gesnoeid worden, in de plant snoeien na de bloei, juni.



Bamboe:  Woekert fel. Snoeien in etages.

Blauwe bes:  Oud hout eruit halen en vernieuwen.

Brem: Na de bloei onder aan de struik uitdunnen.

Buddleia (Vlinderstruik): Snoeien op kniehoogte in het voorjaar.

Buxus: Gesnoeid in augustus heeft men goede stekken om verder te kweken. Meestal alleen een 
vormsnoei.

Callicarpa:  Bloeit op 2 jarig hout. Oude takken verwijderen, niet inknippen, wil zeggen, 1 tak ver-
der laten gaan.

Citsia: Snoeien kort na de bloei. Om te snelle veroudering en windschade bij topzware planten te 
voorkomen jaarlijks of om de 2 jaar, hetgeen voorgaande zomer aangegroeid is, terugsnoeien, niet in 
het oude hout snoeien, hindert heruitlopen.

Clematis: De voet van de plant beschermen tegen licht. In principe wordt er niet gesnoeid, men kan 
enige takjes wegsnoeien na de bloei.

Cornus:  Snoeien aan de grond om mooie rode takken te bekomen of uitdunnen om een mooie 
struik te verkrijgen.

Euonymus (Kardinaalshoed): Wordt normaal niet gesnoeid, maar je kunt snoeien om een bossiger 
plant te bekomen.

Forsythia: Snoei na de bloei, snoeien op de grond, uitdunnen, niet in de struik snoeien, bloeit op 
hout van verleden jaar. Te sterke snoei bevordert de groei ten koste van de bloei.

Fotinia  Uitdunnen aan de grond. Afleggen om nieuwe planten te bekomen. Modelsnoei mag men 
doen. Men kan ook in de plant snoeien om ze te verlagen.

Gayamelis: Uitdunnen op de grond. Als een tak de grond raakt, vormt hij wortels, daarom niet te 
ver laten gaan.

Hamamelis of toverhazelaar: Snoei is normaal niet nodig, bij geënte exemplaren eventuele scheuten 
van de onderstam diep wegsnoeien.

Hibiscus: Bloeit op hout van dit jaar. Snoei in het voorjaar, na het planten enkele jaren ongemoeid 
laten, nadien naar keuze lichte dunningssnoei of scheuten tot op enkele knoppen terugsnoeien. Bij 
verplanten, dit geld voor alle planten, indien je wortelsnoei doet, bovengronds ook snoeien. Verplan-
ten in feb - maart.

Hydrangea (hortensia): In maart oude takken wegsnoeien (h. macrophilla) ofwel volledig aan de 
grond wegsnoeien (h.paniculata en h. grandiflora)om een volledige nieuwe plant te bekomen.
h. petiolaris (klimhortensia): tegen de muur houden en goed stevig opbinden.

Hypericum (hertshooi):
De hypericum insnoeien in maart, enkele cm boven de uitlopers, om de plant gedrongen te houden.
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Kerria: Groeit heel sterk, niet te ver laten gaan. Geeft mooie gele bloempjes. De struik onder uitdun-
nen om licht te geven, en na de bloei terugsnoeien tot onder. Regelmatig het oude hout wegnemen.

Klimrozen: Bloemstengels van worden ingesnoeid tot op een goede knop of oog, direct na de bloei. 
Oud hout wordt weggenomen tot op een sterke jonge scheut, daardoor krijgen wij steeds verjon-
ging. Als er uit een hoofdtak geen of onvoldoende nieuwe scheuten komen, dan snoeien wij deze 
voor de helft in; dat kan in de winter gebeuren. Botanische rozen en parkrozen worden weinig 
gesnoeid, en als wij toch wat willen verjongen dan doen wij dat tussen herfst en voorjaar - door de 
uitgebloeide stengels tot op een stevige scheut te snoeien. Resterende grote takken kunnen ingetopt 
worden om meer zijscheutengroei te bekomen... en meer bloei volgend jaar.

Kruisbes:  Uitdunnen om licht te krijgen. Stekken kan men nemen van 1 jarige scheuten, juist voor 
de winter. Fruit komt op2 jarig hout.

Lavatera: Geeft bloem op ditjarig hout. Najaarsbloeier. Kan teruggesnoeid worden tot op 10 cm van 
de grond, na de winter.

Leirozen: Van 1 tot 5 grote takken laten staan, dat zijn uw basistakken. De zijscheuten op deze takken 
terugsnoeien tot op 2 ogen, de overtollige takken wegdoen. Goed los bevestigen op onderstel, niet 
te strak binden. Alle rozen mogen voor de winter een goede bemesting hebben.

Magnolia: Wordt weinig of niet gesnoeid.

Malus (sierappel): Kort tegen de grond snoeien als hij te groot wordt. (natuurlijk niet bij geënte 
soorten)

Miscanthus: Laag terug knippen, 5 cm van de grond.

Passieflora: Enkele hoofdtakken moet men laten staan, de kleinere takken wor-
den teruggesnoeid tot op de hoofdtakken. Tijdens de bloei kan men de uit-
lopers, die reeds gebloeid hebben terugsnoeien tot op 7 ogen, dit om meer 
bloemvorming te bekomen. Regelmatig bijmesten.

Perzik: Eventueel snoeien na de fruitpluk.

Potentilla: Snoeien in het vroege voorjaar, geregeld snoeien is niet nodig, wel oude en zwakke takken 
wegnemen. Bij zwakke bloei, scheuten van het vorige jaar tot de helft inkorten.

Ribes: Snoeien onmiddellijk na de bloei. Beperkt tot wat uitdunnen en wegnemen van oud, slecht 
bloeiend hout.

Rode bes: Oude takken aan de grond wegdoen. Uitdunnen en verjongen. 1 jarige scheuten behou-
den, +/- 5 a 6 takken behouden. Op draad zetten +/- 1,5 m hoog en losjes vastbinden. Elke 70 cm 
een plant.

Rododendron : Lieer niet snoeien. Indien de plant moet gesnoeid worden, na de bloei in juni.

Rozen: Snoeien vanaf 1 april, of als het niet meer vriest. Dood hout en kleine takken verwijderen. Bij 
snoeien is het bovenste oog dat je laat staan dominant, dit wil zeggen, dit oog geeft de groeirichting 
aan. Na de bloei terugsnoeien tot boven een blad met 5 blaadjes, dat geeft soms een tweede bloei in 
hetzelfde jaar.
Stamrozen : Terugsnoeien tot op 5 cm van de entplaats, knippen in groen hout, 1ste jaar goed terug-
knippen.
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Skimmia: Moet eigenlijk niet gesnoeid worden, mag beetje ingenomen worden om een dichtere 
plant te bekomen.

Spirea: Bloeit op nieuw hout. Na de winter heel kort knippen, oud hout eruit halen, dunnen.

Steenfruit: Na de pluk, maar wordt normaal niet gesnoeid. Wordt er wel gesnoeid, dan hartje winter.

Stefanandra: Het is nodig om de struik regelmatig uit te dunnen. Men kan de struik ook in vorm 
snoeien. Indien nodig, kan je de struik om de 2 jaar aan de grond afsnoeien.

Viburnum: Snoeien na de bloei maar weinig noodzakelijk. Enkel vorm-
snoei en uitdunnen.

Het jaar door

Januari 
• Gebruik kerstgroen om vorstgevoelige planten te beschermen
• Gebruik snoeihout van coniferen om vorstgevoelige planten te beschermen
• Snoeien zomerbloeiende en overige heesters
• Tot half januari kunt u nog de druif snoeien. Knip de zijtakken boven het derde oog af
• Er zijn verschillende bomen (Betula, Acer, Juglans, Pterocarya) waarbij de sapstroom zeer vroeg 

op gang komt. Deze bomen kunnen nu niet meer gesnoeid worden i.v.m. het bloeden van de 
wonden. Deze bomen kunnen weer gesnoeid worden als ze in het blad staan (Juni) omdat de de 
sapstroom (druk) door verdamping van het blad sterk verminderd is. 

Februari 
• Snoeien zomerbloeiende en overige heesters

Maart
• Terugsnoeien van bolboompjes als trompetboom en bolacacia
• Snoeien heesters die ‘s winters kunnen invriezen zoals rozen, Buddleja davidii (vlinderstruik), 

Ceanothus, lavatera etc. (vanaf half maart)
• Snoei struikrozen tot op 3 of 4 ogen terug en zorg dat het bovenste oog naar buiten gericht is.
•  Snoei zomerbloeiende heide

April
• Voorjaarsbloeiers als  Amelanchier (Krentenboompje), Forsythia etc. na de bloei snoeien
• Snoei zomerbloeiende heide
• Snoei winter- en voorjaarbloeiende heide
• Snoeien groenblijvende hagen

Mei   
•  Voorjaarsbloeiers als  Amelanchier (Krentenboompje), Forsythia etc. na de bloei snoeien
• Snoei winter- en voorjaarbloeiende heide
• Snoeien Buxus vormen
• Snoeien hagen
• Dichte struiken snoeien? Kijk dan eerst of er niet een vogel in zit te broeden. Ook tussen de 

klimplanten kan een vogelnestje verborgen zitten.
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Juni
• Snoeien Buxus vormen
• Kies voor het snoeien van Buxus of andere groenblijvende haagsoorten een bewolkte dag
• Uitgebloeide bloemen verwijderen (Geeft bij sommige soorten vaste planten een tweede bloei)
• Bij uitgebloeide rododendrons kunt u met een draaiende beweging de uitgebloeide bloemen 

verwijderen. Dit bevordert nieuwe knopvorming.
• Snoeien hagen (Voor de langste dag)
• Knip uitgebloeide rozen terug tot aan een vijfblad. Doorbloeiende soorten zullen dan opnieuw 

knoppen gaan vormen
• Sommige rozen vormen na de bloei bottels. Deze worden niet terug geknipt

Juli
• Uitgebloeide Lavendel kan worden gesnoeid
• Knip uitgebloeide rozen terug tot aan een vijfblad
• Uitgebloeide bloemen verwijderen (Geeft bij sommige soorten vaste planten een tweede bloei)

Augustus
• Snoeien hagen (2e snoei)
• Snoeien groenblijvende hagen (2e snoei)
• Uitgebloeide bloemen verwijderen (Geeft bij sommige soorten vaste planten een tweede bloei)

September 
• Snoeien hagen (2e snoei)
• Uitgebloeide bloemen verwijderen

Oktober
• Snoeien hagen (2e of 3e snoei)

November
• Snoeien zomerbloeiende en overige heesters
• Snoei nu bomen met vroege sapstroom als Acer, Betula,  Juglans, Pterocarya
• Snoei de dakplatanen en andere vormbomen. Knip de uitlopers terug op 5 ogen.

December 
• Snoeien zomerbloeiende en overige heesters
• Deze maand kunt u nog bomen met een vroege sapstroom snoeien (Acer, Betula,  Juglans, Pte-

rocarya). Als bij het snoeien blijkt dat de boom bloedt kunt u beter stoppen met snoeien en 
wachten tot juni.

• Gebruik snoeihout van coniferen om vorstgevoelige planten te beschermen
• Deze maand kunt u de druif snoeien. Knip de zijtakken boven het derde oog af
• Kerstversiering kunt u ook in de tuin vinden. Takken van hulst, klimop en coniferen of rozenbot-

tels en uitgebloeide bloemen van kaardebol en Monarda zijn decoratief


