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Elk jaar zijn in de siertuin een aantal onderhoudswerkzaamheden nodig om bomen, sierstruiken en vaste 
planten in toom te houden en een harmonieus geheel te doen blijven vormen. Naast ondermeer snoeien, 
scheuren, stekken, verplanten…  is ook bodemverbetering en bemesting noodzakelijk om van een mooie en 
verzorgde siertuin te kunnen blijven genieten.  

LEIBOOM - LEISCHERM 

Leiboom 

• Een voorgeleide boom met étages is een boom waar de takken horizontaal worden geleid. Hierdoor 
ontstaan er verschillende niveau’s of étages. 

• Onderhoud en snoei 
• Meestal kun je bij leibomen niet vanaf het eerste jaar van planten alle étages leiden, 

snoeien en aanbinden. Dit is echter niet zo erg, het volgende groeiseizoen zal de leiboom reageren op 
de snoei en vele slapende ogen activeren. Hierdoor komen overal op de stam nieuwe scheuten uit, 
zeer dikwijls ook op de hoogte waar je nog takken kunt gebruiken voor het maken van étages. Deze 
nieuwe scheuten kun je dan gebruiken om te leiden en de ontbrekende étage te maken. 

• Snoei de boom jaarlijks in de winter terug tot op zijn oorspronkelijke étages. De bomen hebben in de 
winter de bladeren verloren en de takstructuur is goed zichtbaar. 

• De zijscheuten worden terug gesnoeid tot op 2 à 3 ogen. Dit komt neer op stompjes van 2 cm. Hieruit 
komen in het voorjaar de nieuwe scheuten. 

Leischerm 

• Een boom die als vol scherm wordt geleid is gemakkelijker om te maken en te onderhouden. Bij het vormen 
van de leischermen worden alle aanwezig takken aangebonden in een vlak. Je gebruikt veel meer takken 
dan de 2 takken per étage. Hierdoor is het leirek veel sneller dicht en zul je heel snel een volledig dicht 
scherm hebben. Dit is eigenlijk vergelijkbaar met een ‘haag op poten’. Leischermen worden onderhouden 
zoals een haag. 

• Onderhoud en snoei 
• De eerste jaren moet je nog takken aanbinden, zodat het rek ook van boven en langs de zijkanten goed 

dicht is. Hierna snoei je 1 à 2 maal per jaar je schermen mooi strak met de haagschaar. 

• Snoei de leischermen in juni of juli te doen. Dan staan de schermen volledig in blad en kun je bij het 
snoeien de vorm van de ‘haag’ beter inschatten dan in de winter als de bomen geen bladeren hebben.  

• Wintergroene leischermen zoals Quercus ilex en Photinia fraseri ‘Red Robin’ snoei je best nà de winter 
om vorstschade te voorkomen. 
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STRUIKEN 

• Knip oude takken van heesters zo diep mogelijk terug. Op deze manier verjong je de struik, en blijft hij goed 
bloeien. 

• Snoei net boven een plaats waar een jonge scheut naar buiten gericht is. Deze scheut zal verder groeien en 
daardoor blijft de structuur van de struik open.  

• Verwijder dode, zieke en kruisende takken. 
• Snoei niet tijdens vorst.  

• Voorjaarsbloeiers  
• Heesters die in het voorjaar bloeien (voor 21 juni) kunnen na de bloei worden teruggesnoeid zodat 

de sierheester mooi vol blijft en nieuwe bloemknoppen voor volgend seizoen kan maken. Na de 
bloei worden de takjes die gebloeid hebben weggeknipt. De hoofdtakken worden teruggesnoeid tot 
waar zich enkele sterke zijscheuten ontwikkeld hebben. Dit wordt ieder jaar herhaald. Wordt de 
struik te vol of te dicht dan kan 20 tot 25% van de hoofdtakken bij de basis weggehaald worden. 

• Najaarsbloeiers  
• Alle heesters die na juni bloeien worden in het voorjaar (na de vorst) gesnoeid. Deze planten kunnen 

bijna tot bij de grond afgeknipt worden, net boven een aantal sterke knoppen. 

• Heesters met bessen 
• Heesters welke bessen vormen, bloeien vaak in het voorjaar. Na de bloei mag je ook hier gaan 

snoeien maar zorg ervoor dat de twijgen waarop de bloemen zaten en waarop de vruchten zullen 
gevormd worden zo min als mogelijk weggesnoeit worden. Hier snoei je enkel de oude, dikke takken 
tot aan de grond af evenals de misvormde, zieke of dode takken.  

• Wintergroene heesters 
• De meeste wintergroene heesters (Photinia, Ilex, Prunus, Mahonia, Elaeagnus, Viburnum) kunnen in 

het voorjaar gesnoeid worden. Soms kan een 2de snoei direct na de bloei nodig zijn om 2de bloei in 
het najaar te stimuleren. Choiysa kan je dan met 25 tot 30 cm terugsnoeien. 

• Bij bepaalde soorten kunnen soms afwijkende takken verschijnen. Bijvoorbeeld groene takken in 
een bontbladige struik of snel opschietende takken in een compacte struik. Snoei deze takken zo 
snel mogelijk diep uit de struik weg tot in het goede hout. 

• Heesters met gekleurde twijgen 
• Het eerste jaar worden de takken in maart of begin april tot op de gewenste hoogte teruggesnoeid 

tot net boven een paar sterke knoppen. Het daarop volgende jaar, weer in maart of begin april, 
worden de zijscheuten tot op enkele centimeters vanaf de oude hoofdtak ingekort, ook weer net 
boven enkele knoppen. Zo ontwikkelen zich ieder jaar nieuwe gekleurde zijscheuten. 

/2 10



STUDIO SOETKIN TUINARCHITECTUUR                   ONDERHOUD

Hydrangea - Hortensia 

• Hydrangea macrophylla - serrata - quercifolia - aspera 

• Deze hortensia’s hoeven eigenlijk niet gesnoeid te worden, wel moet je de uitgebloeide bloemen 
afknippen. Alleen als je vindt dat hij te groot en te breed wordt is snoeien nodig. 

• Verjongingssnoei in maart na de winter, elk jaar telkens één derde van de oudste takken verwijderen. 
Op die manier blijven er altijd jonge, groeikrachtige takken over die veel bloemen zullen geven. 
Aangezien deze soorten bloeien op tweejarige takken (takken die vorig groeiseizoen zijn gegroeid) kan 
je niet rigoureus snoeien omdat dit ten koste van de bloemknoppen gaat. 

• Als je een grote struik toch eens onderhanden wilt nemen dan kun je alle takken flink terugsnoeien tot 
20-30 cm hoogte. Het gevolg is dat je één jaar geen bloemen hebt, maar het volume van de plant is op 
die manier flink teruggebracht. Bij koude winters kan het zijn dat de gevormde bloemknoppen 
bevriezen, waardoor je geen of minder bloemen zult hebben. De Hydrangea serrata soorten zijn hier 
minder gevoelig voor. 

• Hydrangea paniculata en arborescens 

• Na de winter in maart kunnen deze hortensia’s beperkt teruggesnoeid worden voor een compacte vorm 
of flink teruggesnoeid worden tot 30 cm hoogte. Ze verdragen heel goed snoei en geven bloemen op het 
éénjarige hout, waardoor je ook bloemen zult hebben na de snoei. 

• De planten hoeven in het najaar niet gesnoeid te worden, omdat de oude bloemen de plant 
beschermen tegen vorst. 

Lavendel 

• Jonge lavendel snoei je één of twee keer extra het eerste jaar. Je topt de jonge planten regelmatig. 
Hierdoor worden ze mooi vol en bossig. Dat komt doordat de vorming van nieuwe scheuten onderin de 
plant wordt gestimuleerd. Bij niet frequent genoeg snoeien verplaatst de groei van de plant zich naar de 
buitenkant van de lavendel. Het gevolg is een houtachtige binnenkant die kaal is en nooit meer jonge 
scheuten zal geven. 

• 2 keer per jaar snoeien. De eerste keer na de bloei, waarbij je alleen de uitgebloeide bloemtakken 
wegsnoeit. De tweede keer na de winter (begin maart), waarbij de 1-jarige scheuten van vorig jaar tot bijna 
op het oude hout teruggesnoeid mogen worden. 

Syringa 

• Na de bloei knip je enkel de verwelkte bloemen weg en laat je de de stengels en bladeren ongemoeid. Snijd 
juist boven de knoppen die zich voor de bloei van het volgend jaar ontwikkelen. Verwijder ook alle 
wortelscheuten aan de voet van de struik. Voor verjongingssnoei een derde tot een vierde van de oudste 
takken kort terug snoeien. Knip elk jaar een aantal van de dikste stengels tot 30 cm van de grond terug om 
de plant compact te houden. Laat jonge twijgen staan: daaraan komen de bloemen.  

/3 10

http://www.tuinieren.nl/a/planten/planten-beschermen-tegen-vorst
http://www.tuinieren.nl/a/planten/planten-beschermen-tegen-vorst
https://www.marechal.be/?s=lavandula&post_type=planten


STUDIO SOETKIN TUINARCHITECTUUR                   ONDERHOUD

Rhododendron 

• Je mag een rhododendron snoeien, maar snoeien wordt afgeraden. 
Een rhododendron is op zijn mooist als hij de ruimte krijgt om zich volledig te ontplooien en de ruimte op 
te vullen. 
Het verwijderen van uitgebloeide bloemen geeft meer compacte en gevulde planten. Hierbij moet je echter 
op tijd zijn, voordat de nieuwe scheuten komen. De nieuwe scheuten zijn namelijk zeer teer en breken 
gemakkelijk af. 

• Als je ziet dat de rhododendron te groot gaat worden kun je deze jaarlijks bijsnoeien. Dit is beter dan af te 
wachten en rigoureus te moeten ingrijpen. De wilde Rhododendron (ponticum) wordt soms zeer hard 
teruggesnoeid, en komt dan zelfs op sterk verhoutte takken terug met jonge scheuten mits een omgeving 
met voldoende licht. 

FRUIT - LEIFRUIT - FRUITHAAG 

Informatie over de fruit- en kruidentuin kan je downloaden via de website. 

/4 10

https://www.marechal.be/plantgroepen/azalea-rhododendron/


STUDIO SOETKIN TUINARCHITECTUUR                   ONDERHOUD

KLEINFRUIT 

Rode en witte bessen 

• Deze struiken kunnen vrijstaand worden geteeld of aangebonden aan draden en dan zelfs als haag worden 
toegepast. De vrijstaande stuik is het meest algemeen. Daarbij worden 4 à 5 takken aangehouden, bij 
beplanting aan draden meestal 3 takken. De takken worden ieder jaar gesnoeid. Als ze de vereiste hoogte 
hebben bereikt worden ze teruggeknipt tot op een sterke zijscheut. Aan de takken verschijnen zijscheuten 
die de trossen bessen gaan dragen. Die worden (lange snoei) weinig gesnoeid (wat veel kleine bessen geeft) 
of kort gesnoeid (wat weinig, maar grotere bessen geeft). Dat gebeurt meestal eind januari. Binnen in de 
struik rijpen de trossen langzamer, wat te verbeteren is door de toppen van de scheuten in de zomer weg te 
snoeien. Maar zorg dan wel dat er per scheut zeker zes bladeren overblijven. 

Blauwe bessen 

• Deze struikvormige besdragers houden van zure grond. Sommige rassen kunnen wel 3 m hoog worden. 
Meestal worden per struik 4 à 5 gesteltakken aangehouden die de eerste twee jaar niet worden ingekort. Op 
de gesteltakken vormt de struik vruchtdragende scheuten. De vruchten verschijnen alleen aan die 
eenjarige scheuten. Dat betekent dat vanaf het derde jaar regelmatig vervangingssnoei van afgedragen 
scheuten nodig is. 

Zwarte bessen 

• Deze struiken worden eigenlijk alleen als vrijstaande struik toegepast. De mooiste trossen vruchten 
ontstaan aan eenjarig hout (dat dus het jaar ervoor is gevormd). Drie- en vierjarige takken dragen minder 
rijk. Daarom wordt vanaf het tweede jaar vervangingssnoei toegepast. Houd 4 à 5 takken aan. Vervang 
driejarige takken regelmatig door nieuwe grondscheuten. Kort takken niet gedeeltelijk in. U moet het 
ontstaan van vertakte takken namelijk voorkomen. Snoei ook te korte vruchttakjes weg. De 
vervangingssnoei wordt bij zwarte bessen in de zomer uitgevoerd (na de oogst). Ieder jaar verschijnen meer 
dan voldoende nieuwe grondscheuten. 

Zomerframbozen  

• De zomerframboos draagt op grondscheuten die in het jaar ervoor zijn gevormd. Zet nieuwe planten in de 
herfst in de grond en snoei ze dan ook tot kniehoogte terug. Dat bevordert de vorming van nieuwe 
scheuten die in het voorjaar opschieten. Behoud hiervan maximaal 8 a 12 scheuten per meter. Bind ze aan 
draad (enkele draden boven elkaar) na het afvallen van het blad. Het jaar erop deze scheuten op 10 cm 
boven de bovenste draad toppen. Na de oogst de afgedragen scheuten afknippen. Na de oogst sterven 
deze namelijk af en ondertussen zijn er al weer nieuwe scheuten gevormd waarmee u de hele cyclus kunt 
herhalen. 

Herfstframbozen  

• Deze frambozenrassen dragen na de zomer vruchten aan scheuten die in hetzelfde jaar zijn gevormd. Snoei 
in de herfst na de oogst alle scheuten kort af. Houd vanaf het voorjaar 10 à 12 nieuwe scheuten aan en bind 
die ook aan. 
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Kruisbessen  

• Kruisbessen dragen aan eenjarige twijgen. In december alle te korte en te dunne takjes wegnemen. 
Grondscheuten worden verwijderd als ze niet voor vervanging van afgedragen takken nodig zijn. Bij 
kruisbessenhaagjes aan draad wordt meestal tot een hoogte van 40 cm teruggesnoeid. Ook te dicht bij de 
grond hangende twijgen en takken worden dan weggehaald. Soms moet in de zomer wat lucht in de 
struikjes worden gebracht door hier en daar wat te snoeien. Altijd door schimmels aangetaste delen 
meteen wegsnoeien zodra u ze ziet. 

Bramen  

• Bij deze halfklimmende vruchtstruiken verschijnen de vruchten aan de eenjarige (het jaar ervoor 
gevormde) grondscheuten. Nieuwe scheuten schieten in de zomer op. Zet ze uitgebogen vast aan draden. 
Zodra de scheuten boven de bovenste draad uitgroeien, worden ze op 10 cm daarboven getopt. Aan die 
hoofdscheuten ontstaan zijscheuten waaraan de bramen groeien. Afgedragen takken kunnen het beste in 
het voorjaar worden weggesnoeid. 
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VASTE PLANTEN 

• Vaste planten zijn het mooist te snoeien door de stengels in hun geheel onderaan weg te nemen. Er wordt 
dus van onderaf gesnoeid. Stengels die niet mooi meer zijn en het totaalbeeld verstoren, kunnen altijd tot 
de helft worden weggenomen. Ook als ze groen zijn.  

• In veel gevallen wordt de bloeiperiode aanzienlijk verlengd als uitgebloeide bloemen worden 
weggenomen, tenzij je zaad wilt oogsten.  

• Regelmatig eens de grond harken bij zonnig weer, om zodoende onkruid te bestrijden en de grond te 
verluchten en te gieten bij extreme droogte behoren ook tot het normale onderhoud. 

• Voorjaarsbloeiers 
• Vaste planten die in het voorjaar bloeien (voor 21 juni) kunnen na de bloei worden teruggesnoeid.  

• Najaarsbloeiers 
• Planten die in de zomer of in het najaar bloeien (na 21 juni), kunnen in het vroege voorjaar gesnoeid 

worden. 

SIERGRASSEN 

• Siergrassen  
• Siergrassen zijn in de winter visueel aantrekkelijk met hun gedroogde silhouetten. Deze groep van 

planten snoei je dus best niet in de winter maar vanaf half maart. Snoei ze terug tot op een hoogte 
van 10-25 cm, afhankelijk van de grootte van de plant. Op deze manier wordt er plaats gemaakt voor 
nieuwe groei. Bij zacht weer kunnen siergrassen al vroeg beginnen uitlopen, dan moet je voorzichtig 
de oude delen wegsnoeien zodat je de jonge scheuten niet beschadigt.  

• Wintergroene siergrassen 
• De grassen die groen blijven in de winter vragen een andere manier van onderhoud. Wanneer de 

planten veel bruin blad krijgen en daardoor lelijk worden, kan al het dorre blad eruit gehaald 
worden, óf de hele plant kan op een hoogte van minimaal 20 centimeter afgeknipt worden. Het 
nieuwe schot dat daarna wordt gevormd, zal de plant weer een fris uiterlijk geven. Deze 
opknapbeurt kan op ieder gewenst tijdstip in het jaar gebeuren. 
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VARENS 

• Half- wintergroene varens  
• Na de winter kan je de lelijke en aangetaste bladeren van een half-wintergroene varen weg snoeien. 

Er zullen daarna nieuwe bladeren gevormd worden en de plant zal in snel tempo weer fris boven de 
grond staan.  

• Bladverliezende varens 
• De varens die in de winter volledig afsterven boven de grond hoeven natuurlijk niet gesnoeid te 

worden. Je kunt de oude bladeren laten liggen als bescherming tegen de wintervorst. Je kunt in 
maart voordat de nieuwe bladeren komen, eventueel de afgestorven bladeren verwijderen. Het is 
voor de varen beter om alle plantresten te laten liggen om zo de humuslaag op peil te houden. 

HAGEN 
 

• Snoei in het voorjaar en in het najaar 
• Eén snoeibeurt in de zomer volstaat, maar als je een zeer strakke en volle haag wilt hebben zul je 2 

maal moeten snoeien. De eerste keer in de loop van mei-juni, de tweede keer in september.  
• Hagen die wat trager groeien zoals de taxus kunnen het stellen met slechts één snoeibeurt per jaar. 

Dit plan je dan in in de eerste zomermaand, rond half juli. Omgekeerd geldt ook: hagen die sneller 
groeien, kan je snoeien zo vaak als je nodig vindt. Hoe vaker je deze hagen snoeit, hoe mooier het 
resultaat. 

• Hoe snoeien 
• Voor de zijkanten van de hagen, uitgezonderd taxus en buxus, is het belangrijk dat je lichtjes schuin 

scheert zodat je een lichte piramidevorm krijgt. Zo krijgen de onderste takken voldoende licht en 
blijft de haag mooi gevuld. 

• Jonge hagen snoeien 
• Hagen die net aangeplant zijn krijgen een aangepast snoeiplan. In de eerste jaren is het belangrijk 

om jonge hagen vaker te snoeien zodat ze uitgroeien tot een mooie, gevulde haag.  
• Buxus, liguster, meidoorn: niet bang zijn om deze hagen in het begin sterk terug te snoeien. 

Net aangeplante hagen van deze soort snoei je in de lengte voor een derde terug. In het 
tweede groeijaar snoei je tot de helft terug. De volgende jaren snoei je deze hagen twee keer 
per jaar tot de gewenste hoogte.   

• (Haag)beuk, coniferen, taxus: deze soorten groeien niet zo snel en moeten dus niet zo stevig 
gesnoeid worden. Je begint pas wanneer de haag de gewenste hoogte bereikt heeft. De 
zijkanten snoei je een aantal keer per jaar tot op de gewenste lengte terug. 
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KLIMPLANTEN 

• Voorjaarsbloeiers  
• Klimplanten die in het voorjaar bloeien (voor 21 juni) kunnen na de bloei worden teruggesnoeid. 

• Najaarsbloeiers 
• Klimplanten die in de zomer of in het najaar bloeien (na 21 juni), kunnen in het vroege voorjaar 

gesnoeid worden. 

Clematis 

• Vroegbloeiers 
Tot deze groep behoren de kleinbloemige clematissen die vroeg in het jaar bloeien, van januari tot mei. 
Als algemene regel kan men stellen dat clematissen die tot deze groep behoren niet teruggesnoeid moeten 
worden. Je kan een lichte snoei toepassen direct na de bloeiperiode (Bv tot max 1/3 wegsnoeien + alle dode 
takken).  

• Voorjaarsbloeiers 
Hiertoe behoren de grootbloemige hybride-clematissen die in het voorjaar bloeien (mei-juni). 
Bij grootbloemige Clematis mag je in de winter het dode hout verwijderen. Deze Clematis mogen nà de bloei 
gesnoeid worden. Vormsnoei is voldoende, het is niet aan te raden om heel rigoureus te snoeien. 

• Laatbloeiers 
Deze Clematis bloeien na half juni. In februari-maart als de ergste winter voorbij is mogen deze tot op 0.5-1 
meter hoogte gesnoeid worden tot vlak boven de onderste knoppen. 

Lonicera (kamperfoelie) 

• Einde winter begin voorjaar hoofdranken laten staan. De plant kan half maart gesnoeid worden. Snoei te 
lange en oude takken flink terug, je wordt beloond met veel jonge scheuten en een overvloedige bloei. 

Wisteria (blauwe regen) 

• De hoofdtak is de belangrijkste structuur van de blauwe regen die je moet respecteren, de zijtakken mag je 
altijd kort snoeien tot bijna aan de hoofdtak. Het snoeien van de blauwe regen kan gebeuren als de plant in 
rust is, van november tot maart. De zijtakken snoei je dan terug tot op 2 knoppen van de hoofdtak. In de 
zomer kan je vormsnoei toepassen en de snelgroeiende lange takken terugknippen tot op 5-7 knoppen van 
de hoofdtak, deze takken zullen enorm groeien maar nooit bloemen geven. Na de bloei in juli kun je de 
uitgebloeide bloemen verwijderen uit esthetisch oogpunt. 

Hydrangea petiolaris (klimhortensia) 

• Snoei is niet noodzakelijk, maar deze klimhortensia verdraagt snoei heel goed. Vormsnoei wordt veelal 
toegepast om deze plant in te tomen indien hij groeit tegen een muur of rek. 
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Akebia quinata (chocoladerank) 

• Onmiddelijk na de bloei snoeien (bloeit op tweejarig hout, anders geen bloemen) om te voorkomen dat het 
een warboel van takken wordt. Alle zijscheuten mogen dan gehalveerd worden. 
Mocht het toch nodig zijn, snoeien tot 150 cm van de grond, dan zal de plant wel de volgende bloei 
overslaan. 

Actinidia (Kiwi) 

• Kiwi snoeien in de winter 
Je snoeit een kiwi het best twee keer per jaar. In de winter (november-december). Kies daarvoor wel een 
vorstvrije periode. En in de zomer (mei-juni). 

• Kiwi snoeien in de zomer 
De zomersnoei van een kiwi valt in mei. Knip de twijgen (takken) terug tot het zesde blad en knip ook alle 
zijscheuten die in de bladoksels groeien weg. Kiwi’s zijn forse groeiers, dus de plant vormt snel nieuwe 
scheuten. Knip steeds alle ongewenste scheuten weg om hem in vorm te houden. Het weghalen van deze 
ongewenste takken komt de oogst ten goede. De kiwi kan zo immers al zijn energie in de vruchten steken in 
plaats van in de nieuwe takken. 

• Verjongen 
Het is goed om een kiwi-plant om de zoveel jaar te verjongen. Doe dit door jonge takken vanuit het hart van 
de plant omhoog te leiden. Deze jonge takken ontwikkelen zijtakken. Zodra deze zijtakken vrucht dragen kun 
je de oude hoofdtak wegknippen. De kiwi blijft hierdoor compact en gezond. 

• Kiwi’s bloeien op oud hout 
Kiwi’s bloeien op oud hout, dat betekent dat je het eerste jaar waarschijnlijk niet direct vruchten kunt 
oogsten. 

Vitis (druif ) 

• Druiven snoeien in de winter 
De wintersnoei van de druivelaar gebeurt het best in januari - februari. Te late snoei heeft doodbloeden van 
de druif tot gevolg. 
In de winter kun je telkens alle nieuw gegroeide scheuten van de druif wegsnoeien tot op 2 ogen van deze 
basisstructuur. Deze wintersnoei lijkt drastisch maar is echt nodig aangezien druiven een grote groeikracht 
hebben, vooral in het voorjaar. Op de hoofdstam zullen vele nieuwe scheuten ontstaan die uitgroeien tot 
lange ranken met druiventrossen. 

• Druiven snoeien in de zomer 
Gedurende de zomer snoei je regelmatig de lang gegroeide takken weg, zodat de druiven licht krijgen. Snoei 
telkens twee bladparen boven de druiventros, zodat deze nog wat schaduw krijgt en beschermd is tegen de 
volle zon. Deze zomersnoei is ongeveer elke 3 weken nodig, omdat telkens nieuwe ranken ontstaan die hard 
groeien.
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