Aa-tuinen Snoeikalender

Snoeikalender
Fruitbomen snoei je om een betere oogst te krijgen. Pitvruchtbomen snoei je tussen
Januari en Maart. Steenvruchtbomen snoei je niet in de winter, maar juist na de
bloei. Maar hoe onthoud je dat?
In iedere tuin moet gesnoeid worden. Dit houdt planten en bomen gezond, geeft
ze een mooie vorm en zorgt er voor dat ze blijven groeien (en dus ook bloeien).
Lees verder en je ziet meteen wat er elke maand kan of gesnoeid moet worden.
Zo vergeet je nooit meer om een plant of boom op tijd te snoeien!

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Januari – Februari
Maart – April
Mei – Juni
Juli – Augustus
September – Oktober
November – December

Belangrijke aandachtspunten:
-Zorg altijd voor scherp en schoon gereedschap. Zo vermijd je overdracht
van schimmels of andere ziekten op jou planten!
-Pas op met ABC bomen! snoei je niet als ze kaal zijn, zij gaan bloeden bij een
wintersnoei wat betekent dat er sap uit de snijwond komt. Denk bij ABC bomen
aan Acer (esdoorn), Betula (berk) en Carpinus (haagbeuk). Ook de notenboom
(Juglans) gaat bloeden en mag ’s winters niet gesnoeid worden. Snoei de ABC bomen vroeg
in de winter of tijdens de zomermaanden.
Meer info over hoe je moet snoeien (boven een oog of knop in een oksel, net boven de
kraag) vind je in de nieuwsbrief van Maart 2022 of op internet.
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Januari - februari
In deze maanden zijn er nog genoeg planten die je kan snoeien. Pas op dat je
niet snoeit bij vorst. (sneeuw of regen) Dit is ook de ideale periode om
bladverliezende heesters en bepaalde soorten bomen te snoeien.
Knotwilg
Tot half februari kan je knotswilgen nog knotten. Doe dit niet later!
Druivelaars en kiwi’s
Je kunt deze mediterrane plant van december tot januari snoeien. Snoei niet
later, want dan kan de plant “bloeden”. Haal voor eind januari alle scheuten
op de verticale stam en op de horizontale takken weg tot op 2 ogen. Hieruit
kunnen twee nieuwe scheuten groeien. Verwijder echter het jaar nadien in de
winter één van deze 2 scheutjes.
Appel- en perenbomen
Deze kan je nog tot februari snoeien. Knip dode takken weg. Rechtopstaande
twijgjes(waterloten) net boven de rimpel, elkaar kruisende takken en schurende
takken kan je ook verwijderen. Snoei steeds met het doel om meer licht in de
kroon van de boom te krijgen en om een rijkere bloei te verkrijgen. Door een
betere bloei zal je meer vruchtzetting krijgen. Spaar kortloten (bloemhout)bij
het snoeien!
Liguster: Wintersnoei doe je het best voordat de haag begint uit te lopen.
Scheer je heg daarom zo kort mogelijk, zo blijft ze gedurende de zomerperiode
compact en vermijd je dat je ze radicaal moet gaan inkorten. Snij af en toe eens
met een manuele heggenschaar de jonge uitlopende scheuten af. Gebruik
een groter model mechanische heggenschaar (op accu,) om de volledige haag
onder handen nemen. Nadien kun je met een handheggenschaar de
overblijvende uitstekende takken doorknippen om jouw haag mooi strak te
krijgen Zorg ervoor dat de bladen van jouw werkmaterialen nog scherp zijn, daar
de liguster stevige takken heeft.
Hagen die veel te breed (op tehoog) zijn; (beuk, meidoorn, liguster, taxus)
Deze, snoei je best in fases, gespreid over drie winters. Snoei ze het eerste jaar
tot 15 cm boven de gewenste hoogte. Snoei vervolgens de volgende winter de
ene zijkant volledig terug. De winter die hierop volgt, snoei je dan de andere
zijkant terug. In de zomers die in deze periode (3 jaar) vallen, snoei je ze
“normaal”.
Helleborus en andere winterbloeiende planten
Snoei het lelijke blad weg zodat de bloemen nog beter zichtbaar zijn. Gooi deze
bruine of bevlekte bladeren niet op de composthoop, maar breng ze naar het
containerpark. Ze kunnen immers besmet zijn door een schimmel
(bladvlekkenziekte) die kan overwinteren en je planten opnieuw kan besmetten.
Wisteria (blauwe regen)
Snoei alle nieuwe zijscheuten en jonge twijgjes terug tot ongeveer 2 ogen of
knoppen (= ongeveer 20 cm). Vrees niet om te snoeien, want deze sierheester
herstelt zich bijzonder snel.
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Vijgenboom in lei-vorm
Knip bij een lei-vijgenboom alle takken die van en naar de muur groeien weg.
Top de hoofdtakken tot net boven een knop met de gewenste groeirichting. Laat
zoveel mogelijk jonge takken staan, want daar komen de vruchten aan. Snoei
enkel de hinderlijke takken weg.
Winterjasmijn
Deze plant ziet er van nature nogal slordig uit. Knip de takken elk jaar met de
haagschaar 10 tot 15 cm in om de plant weer in vorm te brengen. Dit stimuleert
het vormen van nieuwe takken, die de volgende winter zullen bloeien.
Winterbloeiende stuikheide (Erica’s)
Knip planten zoals winterheide net na de bloei in.
Hortensia
Hortensia‟s met bolvormige bloemen mag je in deze periode lichtjes toppen. Knip
elk jaar enkele oude takken tot op de grond af om de plant te verjongen en te
luchten. Staat je struik op een open, winderige plek, wacht dan met snoeien tot
april.
Pluim hortensia‟s zoals bv. “Limelight” mag je elk jaar tot 10 cm boven de grond
afknippen; ze bloeien op nieuw hout. Snoei elk jaar de helft van de takken van
de soort “Annabelle”. Tot op 30 cm boven de grond. De jonge takken geven veel
bloei, de oudere bieden stevigheid.
Laatbloeiende Clematis soorten
Laatbloeiende soorten zoals texensis, diversifolia, integrifolia, orientalis en
viticella en de grootbloemige “Jackmanii”, snoei je best tegen midden februari.
Knip ze terug tot zo‟n 15 à 30 cm boven de grond, net boven een paar groene
knoppen. Geef ze een royale portie compost.( kijk naar het soort: sommige
bloeien op 1 of 2 jarig hout)
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Maart - april
Vaste planten
Alle vaste planten die bovengronds zijn afgestorven, kan je tot op de grond
afknippen. Let wel op dat je de jonge uitlopers (die nog maar net gevormd zijn)
NIET wegsnoeit.
Borders
In de maanden maart of april kan je best je borders ruimen. Vaak heb je niet
eens een snoeischaar nodig en kan je de broze takken zo afbreken. Wees wel
steeds voorzichtig: trek ze niet uit de grond want zo beschadig je de jonge
scheuten.
Zomerbloeiende Heesters
De algemene regel is: snoei in maart alle sierheesters die hun hoofdbloei na 1
juli hebben. Dit zijn dus heesters die op éénjarig hout bloeien. Wanneer je deze
heesters in het vroege voorjaar snoeit, zal de plant vervolgens nieuwe scheuten
maken en dus rijker bloeien.
Siergrassen (bv. bamboe, prachtriet,…)
De ideale periode om siergrassen af te knippen, is aangebroken.
Lavendel
Snoei de uitgebloeide aren net na de bloei licht bij. Pas in het voorjaar, rond
maart, mag je sterker snoeien tot op 1/3 van de plant, maar niet tot op het dode
hout. Anders loopt deze niet meer uit!
Vlinderstruik (Buddleja davidii)
zodra er geen periodes met zware nachtvorst meer voorkomen!
Deze struik bloeit op takken die hij nu aanmaakt. (1 jarig hout) Om deze
aanmaak te stimuleren, snoei je best de helft van de hoofdtakken drastisch in,
tot 30 à 50 cm van de grond.(op 1 of 2 knoppen) De overige hoofdtakken snoei
je met 1/3 in. Hierdoor zal de struik royaal bloeien en wordt hij onderaan niet te
kaal. (verhout)Een vlinderstruik groeit erg snel maar wordt ook niet oud. Als de
plant op zijn retour is, kan je beter in de zomer wat stekjes nemen en van start
gaan met een nieuw, jong gestekt exemplaar.
Kornoelje (Cornus-soorten)
Snoei tot einde maart deze heester aan de grond om mooie rode takken te
krijgen of dun hem uit (bij Rode Kornoelje) zodat je een mooie struik verkrijgt.
Voorjaarsbloeiende Clematis
Voorjaarsbloeiende Clematissen (Clematis alpina en C. montana) hoef je nooit te
knippen, tenzij om ze wat in model te houden. Zijn ze een complete wirwar
geworden, knip ze dan begin maart vlak boven de grond af. Ze zullen dan van
opnieuw beginnen; het eerste jaar zul je echter geen bloemen zien. De
groenblijvende C. armandii kun je eventueel na de bloei in mei wat bijknippen.
Clematissen die 2 maal per jaar bloeien zoals “Nelly Moser” en bijna alle dubbel
bloemige soorten, laat je beter met rust.
Tip: Bewaar steeds het etiket van je Clematis en plant nooit 2 clematissen uit
een verschillende snoeigroep te dicht bij elkaar. Zo raken ze immers nooit deftig
gesnoeid.
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Rozen (doorbloeiende), zomerbloeiers pas na de bloei snoeien!
Snoei rozen in het begin van de lente, tussen half maart en half april. Let wel op
de temperatuur, want als je snoeit vóór een vorstperiode kan dat fataal zijn voor
je plant. Verwijder eerst alle dode en schurende takken. Knip vervolgens de
storende takken aan de buitenkant van de rozenplant weg en pak daarna de kern
van de roos aan: snoei de middelste takken in tot op 2 à 4 ogen. Snoei altijd net
boven een oog of knop. (10mm) Klimrozen snoei je drastisch terug tot de
basistakken. Verjong de plant daarna door enkele ouder takken volledig te
verwijderen.
Glansmispel (=Photinia fras)
De soort „Red Robin‟ heeft weinig snoei nodig. Als er al gesnoeid moet worden, doe
je dat best in het vroege voorjaar. Snoeien zorgt er wel voor dat zich meer felrood
gekleurde bladen ontwikkelen.
Jonge appel- en perenbomen
Bomen jonger dan 4 jaar, snoei je het best in het voorjaar (maart/april) want in
december of januari is de kans op vorstschade veel groter (zie appelboom
snoeien)
Struikwilg (=Salix alba)
Knip ten laatste begin april 1/3 van de takken af, tot 10 cm boven de grond. Zo
krijg je elke winter weer mooi gekleurde twijgen
Laurierhaag ( Prunus lauraceus)
Eerste snoeiperiode: Eind van het voorjaar maart tot april, net voordat de
nieuwe takken uitlopen. Het best gebruik je een manuele snoeischaar en knip
je er 1 à 2 maal per maand de langste scheuten uit. Zo blijft jouw haag er
weelderig groen uitzien. In de eerste snoeiperiode kun je nog relatief diep
knippen, de laurierkers overgroeit dit nog in de zomer. Dit kan echter niet
meer tijdens de tweede knipbeurt. Gebruikt voor deze haag beter geen
electrische heggenschaar. Weet u niet welk type laurier u in de tuin heeft
staan? Dat maakt gelukkig niet uit, want de snoeiwijze is bij ieder type
hetzelfde. Laurieren staan erom bekend om snel te groeien in de hoogte en de
breedte. Houd het volgende stappenplan aan:
1. Zorg voor een scherpe knipschaar. Een (elektrische) heggenschaar kan ook en
werkt sneller, maar met een knipschaar kunt u preciezer werken om zo min
mogelijk de bladeren door te knippen.
2. Beslis hoever u de laurier wilt terugsnoeien.
3. Top de bovenkant tot de gewenste hoogte.
4. Snoei de zijkanten en werk in een lichte kegelvorm, waarbij de onderkant iets
breder blijft dan de bovenkant. Op die manier kan het zonlicht elk deel van de plant
goed bereiken.
5. In het voorjaar kunt u de laurier eventueel tot op het hout terugsnoeien indien de
plant te groot is geworden.
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Mei - juni
Snoei voorjaarsbloeiers direct na de bloei terug. Doe je dit in het najaar of winter, dan
zullen er in het voorjaar geen bloemen aan zitten omdat deze dan afgeknipt zijn.
Voorjaarsbloeiende Heesters
De algemene regel is: snoei in mei / juni alle sierheesters die hun hoofdbloei voor
1 juli hebben en op meerjarige takken groeien. vb. Chinees klokje (Forsythia) –
Bruidsbloem (Deutzia) – Ranonkelstruik (Kerria Japonica) – Boerenjasmijn
(Philadelphus) – Rozemarijn
Lavendel
Na een paar jaar wordt deze sierplant houtachtig en kaal onderaan. Top in mei de
jonge scheuten 2 à 5 cm. Hierdoor zal je plant compact en bossig blijven. Dit
geldt ook voor andere grijsbladige heesters zoals Helichrysum en Santolina.
Perenbomen
Voor een goede vruchtzetting is een zomersnoei vanaf half juni aangewezen.
Japanse kardinaalsmuts (=Euonymus japonicus)
Deze plant hoef je nauwelijks te snoeien. Knip halverwege of aan het eind van het
voorjaar zo nodig het oude hout weg.
Portugese laurier (=Prunus lusitanica)
Portugese laurier kan je snoeien vanaf het einde van het voorjaar tot het begin van
de zomer. De groei zal zo beperkt worden. Doe dit als de plant te weelderig groeit.
Liguster (=Ligustrum)
De plant verdraagt het snoeien uitstekend. De beste periode hiervoor is rond eind
mei. Knip gerust terug tot op de oude snoeiwond, want de Liguster loopt zeer
makkelijk weer uit.
Beuken haag en Buxus na half mei voor 21 juni de langste dag!
Voer een eerste snoeibeurt vanaf mei – juni uit. Snoei op een donkere dag
om verbranding (door de zon) te voorkomen.
Beuken haag (Fagus Sylvatica) na half mei voor 21 juni de langste dag!
Voer een eerste snoeibeurt vanaf mei – juni uit. Snoei voornamelijk het oude blad
weg, waardoor jongere scheuten de kans krijgen om zich te ontwikkelen.Wees niet
bang om flink te snoeien in de oudere bladeren. De schade die ze oplopen tijdens
zondagen is meestal na een tweetal weken verdwenen.
Buxus na half mei voor 21 juni de langste dag!
Voer een eerste snoeibeurt vanaf mei – juni uit. Snoei op een donkere dag om
verbranding (door de zon) te voorkomen.Wanneer de langste takjes et nieuwe blaadjea
langer zijn dan 5 cm.
Enkele vaste planten zoals flox en Campanula
Snoei deze hoogopschietende planten voor 1/3 bij in mei. Zo zullen ze zich beter
vertakken en rijker bloeien.
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Sedum
Snoei planten zoals Sedum, die tijdens de bloei makkelijk openvallen, voor 1/3
bij. Hierdoor zal de plant meer gedrongen blijven.
Bladverliezende hagen
Snoei deze hagen bij voorkeur in mei.
Groenblijvende heesters zoals taxus, hulst, laurierkers, liguster
Snoei deze hagen na half mei.
Vijgenboom
Snoei in juni de jonge twijgjes van de vijgenboom terug tot op 5 bladeren. Hier
komen volgend jaar de vruchten aan.
Magnolia snoeien: in principe is het niet nodig om de Magnolia te snoeien. Snoei
alleen als het echt nodig is! Dood hout kan echter wel verwijderd worden, dat geld
ook voor kruisende takken of slecht geplaatste takken. Ook is het aan te raden het
hart van de struik van de struik open te houden. Snoei pas na de bloei. Begin Mei is
de beste periode. Snoei nooit in het najaar. De nieuwe knoppen verschijnen al rond
september/oktober aan de boom.
Kiwibes issai
Snoei in mei de twijgen terug tot 40 cm voor meer vruchten. Na de oogst in
December de vruchthoudende zijscheuten terugsnoeien tot 5-6 knopen( ogen). Ook
de oude takken kunnen verwijderd worden.
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Juli - augustus
Notebomen, walnoot en hazelaar in de zomer of de hefst, (zie bomen snoeien)

Lavendel
Na de bloei, in augustus, knip je de uitgebloeide bloemen en de helft van het blad
weg. Zo stimuleer je de aanmaak van jonge scheuten boven- en onderaan. Knip
nooit in het kale hout.
Rozen
Een tweede snoeibeurt, de zomersnoei tussen juni en augustus, zorgt voor een
bijkomende bloeiperiode aan het eind van de zomer. Zo kan je langer genieten van
een kleurrijke bloemenpracht. Snoei later alle uitgebloeide bloemen weg. (kijk per
soort hoe en wanneer)
Druiven en kiwi’s
Snoei kiwi‟s en druivelaars een tweede keer tijdens de zomer. Deze tweede
snoeibeurt is belangrijk om zowel hetzelfde jaar als later zeker te zijn van veel
vruchten. Tijdens de groei in de zomer snoei je de jonge scheuten tot 15 à 30
cm. Wil je grote druiven oogsten, knip dan 1/3 van de trosjes weg. De energie zal
nu naar de overblijvende vruchten gaan. Ook kiwi‟s mag je uitdunnen.
Fruitbomen: Steenvruchten (kers, kriek, perzik, nectarine en pruim)
Snoei deze bomen in de zomer wanneer ze nog het minst gevoelig zijn voor de
ziekte loodglans (bij kers en pruim). Oudere dode takken, opstaande
twijgjes(waterlot). Snoei door het jaar heen de jonge takken die in de weg zitten,
ook een enkele grotere tak kan je snoeien.
Vaste planten zoals ridderspoor en vrouwenmantel
Snoei deze planten net na de eerste bloei. Hierdoor zal in de herfst een tweede
bloei ontstaan. Voeg extra meststof toe na het snoeien voor een nog beter
resultaat.
Bomen en struiken
Onderaan op de stam kunnen bij een aantal bomen en struiken ongewenste
scheuten verschijnen. Knip ze zo kort mogelijk af. Dit geldt ook voor groene
takken die soms in bontbladige struiken opduiken.
Eenjarige soorten
Knip de uitgebloeide bloemen van éénjarige soorten weg. Doe dit liefst elke dag.
(of wanneer het uitkomt) Zo stopt de plant haar energie in de aanmaak van
nieuwe bloemen, en niet in zaadvorming.
Hogere vaste planten
Deze planten hangen vaak over het pad hangen of kunnen andere planten
verstikken. Knip ze af. Snoei de slordige delen weg; misschien bloeien ze in de
herfst opnieuw.
Vlinderstruik
Uitgebloeide bloemen kan je verwijderen voor langere bloei.
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September - oktober
Verwijder wekelijks uitgebloeide bloemen van dahlia, roos en eenjarige
zomerbloeiers.
Buxus
Voer een tweede of derde snoeibeurt uit tussen eind augustus en half september.
Dan is er nog geen vorst zodat je buxus niet beschadigd zal worden. Gebruik een
simpele scherpe hand-of heggenschaar. Gebruik je een elektrische schaar, hou er
dan rekening mee dat de bladeren kapot scheuren en zo sneller aanzetten tot
bruinvorming en verbranding. Dit maakt de buxus gevoelig voor schimmel.
Beukenhaag:Van augustus tot september.(wintersnoei). Gedurende wintersnoei
kan je jouw beukenhaag een flink stuk smaller en kleiner maken. (Gebruik een
heggenschaar op accu.)
Esdoorns
Deze bomen zijn erg gevoelig en “bloeden” makkelijk. Snoei ze daarom liever niet.
Als het echt moet, kan je ze toch lichtjes in de nazomer bijknippen. Spreid het
snoeien liever over 2 jaar dan in één keer veel weg te snoeien.
Hagen, taxus
Snoei de jonge twijgjes weg zodat de haag terug in model komt. Ook snoeivormen
kan je best nog in september bijwerken. Doe dit niet later want dan kan de vorst
terugkomen.
Coniferen
Laat coniferen nooit te breed of hoog worden, want eens je het oude hout begint
te snoeien, kan dit leiden tot onherstelbare kale plekken.
Frambozen(zomer)- en braambessenstruiken
Snoei de vruchtdragende (oude) takken tot op de grond af. Hou nog 10 à 15 jonge
scheutjes over per meter struik. Bind deze jonge takken aan. Op de jonge takken
die op het einde van dit voorjaar uitgekomen zijn, zullen volgend jaar de nieuwe
vruchten groeien.
Gooi zieke bladeren niet op de composthoop, maar gooi ze in de GFT-bak bij jou
thuis.

November - december
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Snoei soorten die hevig ‘bloeden’ zoals druiven, esdoorns walnoot en en berk voor
15 december. In die periode staat de sapstroom zeker stil.
Vijgen
Snoei eerst het dode hout en dan enkele takken weg zodat de plant zijn
bekervorm behoudt. Doe dit vanaf eind november tot januari wanneer alle
bladeren afgevallen zijn. Als je te laat snoeit, kan de vijgenboom doodbloeden.
Snoei ook niet teveel takken weg want dan vormen zich erg veel nieuwe lange
takken die in ons klimaat moeilijk overwinteren. Geleid de takken liever tegen
een steun. Dat gaat makkelijk omdat het hout erg soepel is.
Laatbloeiende Clematis soorten
Soorten zoals texensis, diversifolia, integrifolia, orientalis en viticella en de
grootbloemige “Jackmanii”, kan je al vanaf eind november snoeien.
Stamrozen
Kort de takken van stamrozen tot de helft in.(boven een oog) Zo kunnen ze
minder snel afbreken bij hevig stormweer.
Stekelbessen, rode en zwarte bessen
Vanaf december tot eind februari kan je rode bessen en stekelbessen nog
snoeien. Knip ze terug tot op 4 of 5 hoofdtakken per struik. Top zijscheuten tot
op 2 of 3 knoppen, te tellen vanaf de groei van vorig jaar. Rode bes geeft de
meeste bessen op 2 jarig hout.
Zwarte bessen maken jonge takken vanuit de basis. Snoei elk jaar 1/3 van de
dikste takken tot op de grond af. Zwarte bessen geven het beste bessen op
jonge scheuten. (1 jarig hout)
Geleide fruitbomen
Vanaf de zomer verschijnen op de horizontale takken scheutjes. Kort ze nu in tot
op 2 blaadjes.
Druivelaars en kiwi’s
Je kunt deze mediterrane plant van december tot januari snoeien. Snoei niet later,
want dan kan de plant “bloeden”. Druiven worden meestal voor de kerstperiode
gesnoeid. Haal voor eind januari alle scheuten op de verticale stam en op de
horizontale takken weg tot op 2 ogen. Hieruit kunnen twee nieuwe scheuten
groeien. Verwijder echter het jaar nadien in de winter één van deze 2 scheutjes.
Snoei druif en kiwi bij vorstvrij weer (absoluut niet als het vriest, om boomkanker te voorkomen
Knip de takken die vrucht hebben gedragen van herfstframbozen tot de grond toe af.
Snoei van braam de oude takken die al vruchten gedragen hebben weg. Kies 3 à 4 nieuwe sterk
groeiende takken, bind die aan een rek of draden. Hieraan groeien in de zomer nieuwe
vruchten.
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