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snoei
kalender
januari &
februari
Deze periode is uitermate geschikt
het snoeien van bomen, struiken en
heesters die hun bladeren verliezen
tijdens de herfst/winter.

Extra snoeitips:

Uitzonderingen:

Kies voor een dag waarop het niet vriest
(lichte nachtvorst kan).

Berk, notenboom, esdoorn en haagbeuk: nog even
wachten met snoeien. Sierbomen pas na de bloei
snoeien.

Verwijder dode en zieke takken uit bomen en struiken.
Fruitbomen: nu alleen de appel- en perenboom.
Snoei tegen elkaar schurende takken weg om
wonden te voorkomen. Schimmels groeien namelijk
graag in deze wonden en verzwakken de boom zo.
Als een heester het slecht doet, kunt u die tot
op de grond toe terugsnoeien. Het eerste jaar
daarna volgen dan nog geen bloemen.

Knotwilgen: eind februari / begin maart
Bolbomen zoals de Bol Catalpa en Bol Acacia: snoeien
in april.
De druif kan tot half januari nog teruggesnoeid worden
(later in januari komt de sapstroom op gang).

Blauwe regen: snoei terug tot op 3 knoppen.
Uit de knoppen op deze zijtakken lopen in
april-mei de bloemtrossen uit.

maart & april
In het voorjaar begint het meeste
snoeiwerk. Winterharde en vaste
planten kunnen nu goed worden
ingekort. Denk aan onder meer:
abelia, acacia, clematis (alleen de
voorjaarbloeier), erica, forsythia,
klimop, kornoelje en de sierkers. Ook
de leilinde en bolbomen kunnen nu
worden gesnoeid (let op: bolbomen:
eens per twee jaar in maart), net als
siergrassen zoals bamboe.

Extra snoeitips:

Extra aanwijzingen:

Planten: let er wel op dat u geen nieuwe scheuten
wegknipt.

Winterjasmijn: na de bloei in maart.

Snoei nu ook winterharde planten die net boven
de grond zijn afgestorven.

Heesters die na juni bloeien, kunnen nu worden gesnoeid.
Dan zitten de nieuwe scheuten de bloei niet in de weg.

Wacht nog even tot mei met snoeien van hagen en
zeker met groeiende hagen zoals de liguster en taxus.

Doorbloeiende rozen: kan in principe vanaf eerste week
in maart, zomerbloeiende rozen pas na de bloei.

Zoek per plant of heester op internet op hoe die precies
te snoeien. De snoeiwijzen verschillen namelijk sterk.

Lavendel: van half maart tot begin april. Knip de plant
terug tot 10/15 cm boven de grond. Snoei niet te ver
terug, want dan bestaat de kans dat de lavendel niet
meer uitloopt.

Snoei boven het oog en snoei bij voorkeur net boven
een jonge scheut in verband met nieuwe uitgroei.
Nog steeds geldt: alleen snoeien als het niet vriest.

De vlinderstruik: half maart tot eind april.
Snoei de takken terug tot zo’n 40 cm boven de grond.
Hortensia: eind maart/begin april

mei & juni
Het weer is steeds behaaglijker en we
relaxen steeds vaker in de tuin. Maar
de tuin vraagt ook om veel actie, er
is voldoende snoeiwerk! Zo is het de
hoogste tijd voor de eerste grote snoeibeurt van de hagen (de tweede volgt in
augustus/september). En ook de steenvruchtbomen vragen na de bloei om
een goede snoeibeurt.

Extra snoeitips:

Extra aanwijzingen:

Snoei altijd op een bewolkte dag, zo voorkom je
verbrandingswonden aan de gesnoeide takken.

Voorjaarsbloeiers die uitgebloeid zijn nu aan de beurt,
zoals de kerria, rozemarijn, deutzia en bruidsbloem. U
kunt nu ook de uitgebloeide bloemen van de bloembollen wegknippen. Laat wel het loof staan om natuurlijk af
te kunnen sterven.

Snoei een dichte plant ongeveer 30 cm boven de grond.
Geef extra mest na het snoeien.

Coniferen kunnen nu gesnoeid worden.
Controleer voor het snoeien op nesten.
Uitgebloeide bloemen kunt u nu verwijderen, zoals van
de rododendron, azalea en camelia’s. De knoppen van
de nieuwe scheuten zitten net onder de bloemen.
Oudere rododendrons terugsnoeien tot zo’n 40/60 cm.
Groen blijvende hagen zoals de beukenhaag, hulst,
buxus, liguster, taxus of conifeer kunnen nu gesnoeid
worden. Doe dit na half mei maar wél voordat de zomer
begint (21 juni). Daarna krijgen deze hagen een nieuwe
groeifase.
De druif kan weer gesnoeid worden (zomersnoeibeurt)
Steenvruchtbomen kunt u nu of in augustus/september
snoeien (na de bloei).
De magnolia is nu aan de beurt.
Klimplanten: snoei planten die bloeien voor 21 juni na de
bloei en klimplanten die na 21 juni bloeien in het voorjaar.
Blauwe regen: uitlopers meteen na de bloeitijd snoeien.
Dan bestaat de kans dat hij in de zomer nog een keer
bloeit.
Heesters met bessen die al hebben gebloeid: de dikke,
oude of zwakke takken nu geheel terugsnoeien.
Bladverliezende bomen en heesters: ook nu kunt u nog
de dode/zieke of tegen elkaar aan schurende takken
verwijderen.

