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Snoeigids
Precies weten wanneer u welk gewas 
moet snoeien in uw eigen tuin? De 
Snoeigids helpt. 

Stel uw eigen tuin samen. Klik op 
de gewassen die u in uw tuin heeft 
en daarna op ‘maak tuin’. Uw krijgt 
dan automatisch een signaal van uw 
app op het moment dat u in actie 
moet komen in uw tuin en één of 
meerdere van uw gewassen moet 
snoeien.

Achter elk gewas, ziet u in welk 
seizoen het gesnoeid moet worden. 
Klik op de blokjes voor gedetailleerde 
snoeiinformatie.

Bekijk de demo > 
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Welkom

Het is januari, Harry en je hoeft op 

dit moment niets in je tuin te doen.
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struiken
groenblijvende
bloei oude takken
zomerbloeiend
mooi in de winter
halfstruiken
vruchtstruiken
hagen

bomen
hoogstam
geveerd
vroege sapstroom 
fruitbomen
  

rozen
struikrozen
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struiken
bloei oude takken
     Enkianthus  

     Hydrangea
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Cotinus Pruikeboom

Hieronder is de snoeivolgorde voor 

de Cotinus coggygria in zijn eerste 

levensjaar afgebeeld. 

Na het planten in het voorjaar worden 

alle loten tot 30-45 cm teruggenoeid, 

om het basisframe te creeren. Zwakke 

loten worden geheel verwijderd. 

Gedurende de zomer zal de struik 

sterk uitlopen. Snoei de loten van het 

vorige seizoen het volgend voorjaar 
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