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Ook in deze warme maanden vraagt de tuin om
snoeiwerk. Zo zijn de esdoorn, berk en de blauwe

Deze periode is uitermate geschikt voor snoeiwerk.
Vooral oktober is een goede snoeimaand.

regen (na de bloei) in deze maanden aan de
beurt. Ook de walnoot kan nog steeds gesnoeid

Het meeste groen is dan uitgebloeid of bijna
uitgebloeid. Maak nu ook alvast de tuin alvast

worden. Daarnaast kunnen ook steenvruchtbomen
zoals de pruim, abrikoos en perzik worden
aangepakt (snoei na de bloei óf na de pluk).

storm- en winterklaar.

Wat nog meer snoeien?

Wat nog meer snoeien?

Heesters die zijn uitgebloeid, zoals
de jasmijn, kunt u nu snoeien.
Snoei in juli de nieuwe uitlopers van
de druif terug tot het vierde blad.

Haal nu ook eventueel de
uitstekende takken van de (beuken)
haag weg.

Vruchtenstruiken kunnen na de

Wintergroene hagen kunt u tot begin
september nog mooi bijsnoeien (geen
must, meer voor de vorm van de haag).

bloei worden uitgedund, maar het echte
snoeiwerk volgt aan het einde van het jaar.

Ook bladverliezende hagen kunnen
eventueel wat bijgesnoeid worden.

Snoei takken van de bolbomen in de
herfst terug tot 40-50 cm.
Ook late zomerbloeiers onder de
struiken en heesters zijn aan een
goede snoeibeurt toe.
Neem nu ook de klimrozen,
stamrozen, hibiscus, en laurier nog

Notenbomen zoals de hazelaar,
de walnoot en de kastanje
kunnen in de nazomer gesnoeid
worden.
ABC bomen (zie juli/augustus)
kunnen nog steeds worden
gesnoeid, maar wel het liefst voor
oktober.

Snoei ’s avonds of op een bewolkte
dag. Snoeiwonden drogen in de zon
te snel (geeft bruine randen).

Extra snoeitips
Het snoeien van fruitbomen in de
zomer vertraagt de groei en levert
meer vruchten op!

Geef extra water meteen na het

Hagen hoeven meestal niet

snoeien en in de dagen erna.

helemaal teruggesnoeid, geef ze
liever wat ‘lucht’ tussen de takken.

Check op vogelnestjes: wacht met
snoeien tot de vogeltjes uitgevlogen zijn.

Snoei bij klimrozen een het dode/
zieke hout weg en snoei oude
takken tot de grond. Weinig nieuwe

goed worden gekortwiekt!

scheuten? Snoei ze dan terug tot
2 of drie knoppen. Bind de nieuwe
scheuten eventueel vast als extra
bescherming tegen herfststormen.

Laat afgevallen blad bij voorkeur liggen
(behalve op het gazon). Dat zorgt
namelijk voor bescherming voor de
planten op de grond.

De winter komt eraan. Voor sommige bomen, zoals
fruitbomen, is dit dé snoeiperiode. De winter is ook
een prima tijd om bijvoorbeeld struiken te snoeien.
Het meeste groen is nu in winterslaap en de
sapstroom staat bijna stil. Daardoor raken ze minder
van slag door het snoeien. Extra voordeel is dat u de
structuur van de takken veel beter kunt zien.

Wat nog meer snoeien?
In december zijn de loofbomen
en bladverliezende hagen, zoals de
beukenhaag, en de heesters en struiken
aan de beurt. Ze zijn dan in ‘ruststand’.
Nu snoeien betekent een snellere
groei in het voorjaar.

Kruisbessen, bramen, rode bessen
en zwarte bessen kunnen nu ook
worden gesnoeid.
Als de druiven in winterrust zijn,
kunnen die nu flink worden
gesnoeid. De zijtakken kunnen

Deze periode is het meest geschikt voor
het intensieve snoeiwerk van fruitplanten

twee of drie knoppen van de
hoofdtak worden teruggesnoeid.

Extra snoeitips

De klimop groeit vaak erg snel en kan
vaker gesnoeid worden. Ook nu, voor
de winter, kan die nog mooi even extra

Gebruik deze periode om de tuin nog
even goed op te ruimen en ‘winterklaar’
te maken.

december

en fruitbomen (de grote wintersnoei).

even onder handen.

Extra snoeitips

november

Stamrozen met een zware kroon kunt
u het beste in oktober snoeien. Kort
ze tot de helft in om het breken van
takken in het najaar te voorkomen.

Snoei bij fruitbomen de hoofdtakken tot
1/3 terug. De lange zijtakken tot twee of
drie knoppen terugsnoeien. Snoei ook
oude takken die elkaar kruisen en tegen

Struiken met vruchten kunnen een
jaartje wachten als ze niet zo vol zijn.
Denk aan onder meer de liguster,
mahoniestruik en botanische

elkaar schuren. Dat voorkomt wonden
die voor ziektes kunnen zorgen.

rozenstruik (zoals de duinroos en de
hondsroos).

Geef de kruin van bladverliezende hagen
en heesters met snoeien meer lucht en

Groenblijvende hagen hoeven niet
(intensief) gesnoeid te worden.

verwijder beschadigde en dode takken.

