
De wintersnoei

De (tover)hazelaar en Helleborus staan er schitterend bij en de sneeuwklokjes beginnen te bloeien. 
In de wintermaanden is er genoeg te beleven in de tuin. Toch zijn de meeste planten in rust. Voor 
deze planten is het dan ook een goed moment om de wintersnoei uit te voeren. U kiest hiervoor het 
beste een dag met droog vorstvrij weer.

Wilt u houtige gewassen snoeien, snoei dan maximaal 1/3 van het hout weg zodat ze zich goed 
kunnen herstellen. Mocht u meer weg willen snoeien verdeel dit dan over meerdere seizoenen. 

Wilt u een haag bijvoorbeeld drastisch inkorten qua hoogte of breedte dan kan dat nu ook gebeuren. 
Maar let op, dit geldt alleen voor hagen die zich na de ingreep goed kunnen herstellen. Een haag van 
Taxus, Hulst, Laurierkers of Beuk (Fagus) zijn mooie voorbeelden van hagen die goed herstellen. Wilt 
u de haag smaller maken dan kunt u ze terug snoeien tot dicht op de hoofdstam. Het advies is om 
eerst één kant te doen, de andere kant kunt u dan over 1 of 2 jaar doen. Zo beperkt u de inkijk en de 
haag hersteld makkelijker. Maar een coniferenhaag kunt u, wanneer deze van binnen bruin is, niet in 
de breedte terugzetten. Deze takken lopen niet opnieuw uit en de haag blijft na de snoei bruin. 

Een haag van Haagbeuk (Carpinus) kunt u pas later in het jaar terug zetten. Let namelijk bij de 
wintersnoei op planten die vroeg in het seizoen al sapstromen ontwikkelen. Die kunnen door snoei 
gaan ‘bloeden’. Een goed snoei moment voor deze soorten is wanneer ze vol in blad staan rond 
juni/juli. Als ezelsbruggetje kon u onthouden dat u de ABC bomen oftewel Acer (Esdoorn), Betula 
(Berk), Carpinus (Haagbeuk) nu niet mag snoeien. Maar ook Juglans (Notenboom), Vitis (druif) en 
Actinidia (Kiwi) hebben al vroeg in het jaar sapstromen ontwikkeld.

Maar er is nog veel meer te snoeien in de winter. U kunt fruit als appel en peer snoeien maar 
steenvruchtbomen dan weer niet omdat deze in deze kouden maanden (ook) gevoeliger zijn voor 
infecties. 

Ook kunt u nu al werkzaamheden in de tuin uitvoeren om het drukke voorjaar te ontlasten. Heeft u 
in uw bloemenborders bijvoorbeeld veel bloembollen staan dan kunt u border alvast opschonen 
zodat u de uitlopende narcissen en tulpen straks niet beschadigt. 

Kortom er is genoeg te vertellen. Neemt u trouwens ook uw snoeischaar mee? In de tuin waar we te 
gast zijn staan genoeg planten om te snoeien. Zo koelen we hopelijk niet al te veel af al zal er 
natuurlijk ook warme koffie en thee zijn om ons aan op te warmen.

Hopelijk zien we elkaar op 19 februari. 

Met hartelijke groet,

Bertjan Koster  


