
Snoeien 

Waarom moet er gesnoeid worden? Wanneer? Daarover gaat deze pagina. 
"Bomen, struiken en allerlei andere houtige gewassen moeten regelmatig 
worden gesnoeid om ze in goede conditie te houden." Deze bewering is 
niet helemaal waar. Zo hoeven bomen en struiken in de natuur nooit te 
worden gesnoeid. Waarom dan wel in onze tuin? In de vrije natuur zoeken 
planten een plek waar ze de ruimte hebben om zich te ontwikkelen. In onze 
tuin worden planten echter vaak te dicht op elkaar gezet. 
 
Zo gebeurt het regelmatig dat in een nieuw aangelegde tuin meer struiken 
worden geplant, dan eigenlijk verantwoord is. Om dit op te lossen moet er 
dan vrij ingrijpend ’gesnoeid’ worden. Een goede keuze van soorten en 
natuurlijk het niet te dicht op elkaar planten van gewassen, kunnen veel 
problemen voorkomen. 

Waar moet u op letten bij het snoeien? 

Snoeien heeft altijd een doel. Als u gaat snoeien heeft u een bepaald 
resultaat voor ogen. 

- Snoeien heeft in principe als doel: 
 
- 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.  
 
- Geheel wegknippen van oude bloemtakken die plaats moeten maken voor 
nieuwe bloemtakken. 

Snoeikalender 

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 welke 's winters kunnen invriezen zoals rozen, Buddleja 
davidii (vlinderstruik), Ceanothus, lavatera etc. (vanaf half maart)  

 
Snoei struikrozen tot op drie (vier) 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. 
 
  

Juni Zomermaand 

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 Herfst 



Snoeien hagen (2e snoei)  
 

Uitgebloeide bloemen verwijderen 
 
 
 
 
  

Oktober 

Snoeien hagen (2e of 3e snoei) 

November Herfst 

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, Pterocarya). 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 rozenbottels en 
uitgebloeide bloemen van kaardebol en Monarda zijn 
decoratief  
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