Instructies snoeien
Snoeien van bomen
Wij adviseren de eerste twee jaren na het aanplanten de boom terug te snoeien om een mooie volle kruin te
creëren. De takken die op de kale stam groeien mogen het hele jaar door verwijderd worden.
Kleinere bomen die nog niet de gewenste stamhoogte bereikt hebben, mogen in de loop der jaren rond eind
november tot begin december van onderuit opgesnoeid worden, net zolang tot ze de gewenste stamhoogte
bereikt hebben.
Na 2-3 jaar het bindmateriaal rondom de stam/takken wegknippen, om ingroei te voorkomen.
Evt. opnieuw vastbinden.

Snoeien van leibomen
Wij adviseren de leibomen ieder jaar tussen november en half maart te snoeien. De geleide takken moet u laten
staan en al het hout wat daarop is gegroeid kunt u terugsnoeien. Het is wel belangrijk dat u de takken niet
helemaal glad wegsnoeit, maar er nog knoppen laat staan die zo weer de nieuwe takken gaan vormen.
Bij leivruchtbomen moet u er op letten dat u niet alle vruchtknoppen wegknipt. De vruchtknoppen kunt u
herkennen aan dat deze beduidend groter zijn dan de bladknoppen.
Als er een dode geleide tak aanwezig is, kan deze weggeknipt worden. Vaak groeit er vlak bij deze dode tak een
nieuwe tak, die u in plaats van de oude tak in kan binden.
Uitzondering: groenblijvende leibomen mogen 2x in het jaar rond juni en september gesnoeid worden.

Snoeien van dakbomen
Wij adviseren de dakbomen ieder jaar tussen november en half maart te snoeien. Dit kunt u hetzelfde doen als bij
de leibomen.
Een dakboom kan in de zomer extra bijgeknipt worden. Deze takken hebben namelijk de neiging omhoog te
groeien en mogen rond half juli een keer gehalveerd worden. Dit om de mooie dakvorm te behouden.

Snoeien van hagen
De meeste hagen moet u 2 x per jaar snoeien om een mooie dichte haag te krijgen. Het snoeien kunt u het beste
doen nadat de haag is uitgelopen en de gegroeide takken zijn uitgegroeid en voordat de gegroeide takken voor
de tweede keer gaan uitlopen. Vaak is dit rond eind juni. De tweede snoeibeurt gebeurt vaak in september.

N.B. Op onze website kunt u meer informatie vinden over het aanplanten
en onderhouden van bomen/planten/struiken/hagen.
Daarnaast staat hier informatie over garantie en vergoeding
bij het niet aanslaan van de bomen.
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