Stadse Boeren Oss Snoeitips
Tip 1

De meeste planten kan je het hele jaar door zonder problemen snoeien. Struiken en bomen die meteen na de winter
bloeien als het nodig is meteen, na de bloei of nadat ze vruchten hebben gehad, snoeien. Dan zijn ze nog in staat om
nieuw hout aan te maken. Struiken en bomen die bloeien op hout van hetzelfde jaar, in het vroege voorjaar snoeien.

Tip 2

Ga je snoeien? Laat dan in ieder geval één of twee ogen zitten. Een oog is een duidelijke
verdikking op de tak, waar de plant nieuwe bladeren of takken gaat vormen. Regel: hoe minder ogen er overblijven,
hoe sterker de plant zal uitschieten.

Tip 3

Struiken en bomen die erg kunnen “bloeden” (bijvoorbeeld wijnranken) moet je al in januari
snoeien. Bloeden wil zeggen dat er voortdurend sap uit een afgeknipte tak blijft stromen. Er is in januari nog weinig
druk uit de wortels en de plant kan dan niet doodbloeden.

Tip 4

De snoeischaar is het meest belangrijke gereedschap. Deze schaar is geschikt voor takken tot 25
mm. Let bij aankoop op een goede greep. Er bestaan ook snoeischaren voor linkshandigen.

Tip 5

De snoeizaag komt van pas als je dikkere takken wilt weghalen. Sommige snoeizagen kan je op
een lange telescoopsteel bevestigen. Zo is het mogelijk om takken tot vijf meter hoogte weg te halen.

Tip 6

De heggenschaar is met vooral geschikt om heggen in vorm te knippen. Let er bij aankoop op of
de schaar ‘gebufferd’ is. Daarmee bescherm je je polsen en is het knippen minder vermoeiend.

Tip 7

Met een elektrische heggenschaar kun je gemakkelijke hagen snoeien. Let er bij aankoop op dat de
heggenschaar goed in de hand ligt en niet te zwaar is. Voor de fijne twijgen van bijvoorbeeld de buxushaag bestaat er
een lichtgewicht model met accucellen.

Tip 8

Dit zijn de beste momenten om te snoeien:
▪

Januari: vruchtbomen.

▪

Februari: druiven, kiwi’s en heesters die niet in het vroege voorjaar bloeien.

▪

Maart: struikrozen (niet stamrozen!)

▪

April: winterbloeiende heide, fuchsia, bladhoudende heesters (zoals liguster en laurier).

▪

Mei: vibumums (zoals de Gelderse roos).

▪

Juni: wilde uitlopers van rozen, sering.

▪

Augustus: stam- en treurrozen, clematis, lavendel.

Tip 9

Bij het snoeien moeten altijd één of twee ‘ogen’ achterblijven, waaruit de struik of boom weer kan
uitlopen. Een oog is een duidelijke verdikking op de tak, waar de plant nieuwe bladeren of takken gaat vormen.

Tip 10

Soms wil je meerdere ogen laten zitten om een bepaalde vorm aan een struik of boom te geven.
Dan is het belangrijk om het eindoog (of eindknop) af te knippen. Die groeit veel sneller dan lager gelegen ogen.

Tip 11

De positie van het oog dat je laat zitten, bepaalt de groeirichting van de nieuwe uitloper. Een naar
buiten gericht oog levert een tak op die van de stam afwijst. Ook de twijgen die onder deze nieuwe tak ontstaan,
wijzen van de stam af. Als je de tak boven het oog schuin afknipt, stimuleer je de groeirichting.

Tip 12

Is de gesnoeide tak dikker is dan 1 cm? Smeer de snede dan in met speciale wondverf.
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