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PLANTTYPE

PLANTTYPE 2
Enkele vertakkingen aan de basis

PLANTTYPE 3
Veel vertakking aan de basis 

& dun hout aanmakend

PLANTTYPE 4
Veel vertakking aan de basis 

& dik hout aanmakend

PLANTTYPE 1
Eén tak aan de basis

In dit zakboekje worden de heesters 
ingedeeld in 5 planttypes (zie pagina 20). 

De 4 belangrijkste planttypes worden hier afgebeeld.
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WOORD VOORAF

Snoeien in het openbaar groen. Het is een activiteit die 
gemengde gevoelens oproept. Sommigen beweren dat snoeien
een noodzakelijk kwaad is, anderen zullen met evenveel over-
tuiging beweren dat het totaal overbodig is. Als de juiste plant
op de juiste plaats staat zou snoeien niet nodig zijn.

De praktijk is echter vaak anders. Planten worden ook aangeplant
op plaatsen waar de ruimte en/of de groeiomstandigheden niet
optimaal zijn. Men kan deze planten op die plaatsen in stand
houden en zelfs het gewenste eindbeeld geven door oordeel-
kundig te snoeien.  Soms is het zelfs wenselijk om planten te
snoeien als het vooropgestelde eindbeeld een gesnoeide vorm
is, ook wanneer er wel voldoende ruimte voor vrije uitgroei is. 

Dit praktijkboekje kwam tot stand omdat snoeien een veel
voorkomende vorm van groenbeheer is. Wie zich wil verdiepen
in het snoeien raden we aan om de VVOG-snoeicursussen te 
volgen. In dit zakboekje wordt met een terugkerend symbool
verwezen naar die VVOG-cursussen.

Bij het schrijven van dit zakboekje waren we ons wel degelijk
bewust van het feit dat planten zich niet zomaar in 'hokjes'
laten steken. Toch menen we een verfrissend overzicht te 
kunnen geven van de verschillende snoeiwijzen die men kan
toepassen op heesters. 

Dit praktijkboekje helpt je om een eindbeeld te bepalen en
keuzes te maken over het beheer. Je analyseert de situatie van
de beplanting, het planttype en de groeireactie na snoei.  In
het kader van efficiëntie en duurzaamheid stelt dit zakboekje
je in staat om zelf conclusies te trekken over de tijdsbesteding,
de hoeveelheid snoeiafval en de graad van bodembedekking
na snoei.  Dit alles bepaalt jouw keuze van snoeiwijze en 
–tijdstip, rekening houdend met de specifieke kenmerken van
verschillende plantengroepen.

Dit zakboekje is, net zoals de vorige, een praktische leidraad,
gemakkelijk in gebruik, klein, stevig en weerbestendig zodat
het makkelijk op het terrein kan worden meegenomen.

Wij wensen je een nuttig gebruik.

Jos De Wael, secretaris VVOG
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In de VVOG-cursus worden de bloeders, vorstgevoelige en

zonnebrandgevoelige planten behandeld. 

Snoeien doet de plant vertakken.

Snoeien doet de plant verder vertakken.
Bij het snoeien neem je een top en/of zijtakken weg.  Net
onder de plaats waar is gesnoeid, zullen verschillende knoppen
de rol van de weggesnoeide (dominante) tak willen overnemen
en beginnen te groeien.

Snoeien stimuleert de groei
Hoe minder bladvolume wordt weggenomen hoe minder 
hergroei kan verwacht worden.  Hoe meer bladvolume wordt
weggenomen, hoe meer hergroei.

Hoe minder volume weggenomen,
hoe minder hergroei.

Hoe meer volume weggenomen, 
hoe meer hergroei.

➧

➧ ➧

➧

C
op

yr
ig

ht
 V

V
O

G
 2

01
6



VVOG-zakboekje 4

Snoei-Wijzer | 2016

9

VORMINGS- ONDERHOUDS- 
EN VERJONGINGSSNOEI

Afhankelijk van de levensfase van de plant(en) en rekening
houdend met het eindbeeld dat we voor de heester voorop-
stellen, spreken we van verschillende types van snoei. 

Vormingssnoei
Dit is het begeleiden van jonge planten naar een gewenst
eindbeeld. Eenmaal de planten het eindbeeld hebben bereikt
gaat men over tot onderhoudssnoei. Door te snoeien stimuleer
je de groei. Door bloemknoppen weg te nemen gaat de energie
die voor de bloemen bedoeld was naar de groei. 

Onderhoudssnoei
Dit is het in stand houden van een bepaald eindbeeld. Dit is
het behouden van de rust in de plant door zo weinig mogelijk
te snoeien en zo veel mogelijk bloemen en vruchten te laten
ontwikkelen. 

Verjongingssnoei
Dit is het prikkelen van een plant waarbij je door middel van
(sterke) snoei een sterke uitgroeireactie bij de plant(en) uit-
lokt. Dit kan gebeuren indien het eindbeeld sterk verwaarloosd
en overschreden is, planten minder levenskracht vertonen of er
'gaten' in de beplanting ontstaan. 

Snoei Eindbeeld Beheer

Vorming Nog niet bereikt Vormen en begeleiden

Onderhoud Bereikt Onderhouden en behouden

Verjonging Voorbijgestreefd Verjongen

Verloop van het beheer.

➤
➤

Voorbeeld van vormingssnoei: de ontwikkeling van een haagplant.
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Stap 2 • Eindbeeld

• Comfort 

Wat heb ik?  Een parkeerplaats 
omgeven door groen. 

Wat doe ik?  Zorgen dat er geen 
hinder is bij het parkeren of 

uitstappen en voldoende overzicht 
bij het uitrijden. 

Wat heb ik? 
Een wandel- en fietspad

Wat doe ik?  Zorgen dat er 
geen hinder ontstaat 

en behoud van voldoende hoogte.

Wat heb ik? Een verkeersknooppunt. 
Wat doe ik? Ervoor zorgen dat men een goed overzicht heeft 

op de verkeerssituatie.

Wat heb ik? Een oversteekplaats bij een lagere school
Wat doe ik? De hoogte van de beplanting aanpassen aan de weggebruikers.

De kinderen moeten door autorijders gezien worden 
voordat ze gebruik maken van de oversteekplaats.
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BEHEERVORM | Wat doe ik

Dit is de vorm en de structuur die de beplanting heeft nadat
de snoeiwerken zijn uitgevoerd.  In de praktijk zien we dat 
terreinbeheerders die vormen meestal opdelen in 'strak', 'vak'
of 'los'. 

Strak
Beheervorm waarbij beplantingen in hoofdzaak voor de strakke
vorm worden toegepast. Andere sierkenmerken zoals bloemen,
vruchten of schors zijn ondergeschikt. 

Hagen en blokken

Snoeivormen

Wolken en golven
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Stap 2 • Eindbeeld

Vak
Dit is de beheervorm waarbij beplantingen zowel voor de vorm
als voor sierkenmerken worden toegepast.  Bij een vak -
beplanting worden verschillende planten samen beheerd alsof
ze één grote plant zijn.

Bloei

Bladeren Gekleurde twijgen

Vruchten
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Los
Dit is de beheervorm waarbij beplantingen vrij uitgroeien 
omwille van hun algemene natuurlijke groeivorm - die steeds
het belangrijkste is - en andere sierkenmerken. 

Los uitgroeiende heesters tussen (strakke) bodembedekking

Los uitgroeiende heesters

Los uitgroeiende heesters in een massief
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Stap 3 • Planttype

Stap 3 • Herken het planttype

PLANTTYPE 1
Één tak aan de basis

PLANTTYPE 4
Veel vertakking aan de basis

+ dik hout aanmakend

PLANTTYPE 3
Veel vertakking aan de basis

+ dun hout aanmakend

PLANTTYPE 2
Enkele vertakkingen aan de basis

De indeling van heesters in vijf planttypes is gebaseerd op de
natuurlijke groeiwijze van een volwassen plant die vrij heeft
kunnen uitgroeien. Om oordeelkundig te snoeien hoef je geen
planten(namen) te kennen maar kijk je naar de structuur van
de plant. Om het planttype te bepalen dien je binnenin de
plant te kijken. Baseer je op de vertakking net boven de grond
en op de uiteindelijke grootte van de planten.  

1x1x

1x

1x
1x

PLANTTYPE 5
Bijzondere natuurlijke groeivormen

Dit planttype wordt slechts
uitzonderlijk besproken. 
Het is een duurzaam type
van planten die bijzondere
vakkennis vereisen.C
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PLANTTYPE 4: VEEL VERTAKKING AAN DE BASIS 
+ DIK HOUT AANMAKEND 

Model: breed opengaan + sterke rugscheuten

De fijne vertakking bevindt zich voornamelijk bovenaan.

Fijne vertakking: verspreid over de struik

Voorbeelden: Forsythia, Philadelphus, Sambucus, Weigela, 
Kolkwitzia

Voorbeeld: Corylus

Voorbeelden: Amelanchier      , Ribes sanguineum, 
Syringa vulgaris, Viburnum opulus
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Stap 4 • Snoeiw
ijze

Stap 4 • Bepaal de snoeiwijze

OVERZICHT VAN DE SNOEIWIJZEN
Afhankelijk van het gewenste eindbeeld – verkregen via de 
uitkomst van de G.P.S. - kan je in principe verschillende snoei -
wijzen toepassen. Dit wil echter niet zeggen dat ze allemaal even
duurzaam of verantwoord zijn. Bij een weinig duurzame snoei-
wijze moet je jezelf de vraag durven stellen of dit een 'een -
malige' noodoplossing is dan wel of het een steeds weerkerende
handeling zal worden in de toekomst.  Bij de zogenaamde
noodingrepen kan je best de vraag stellen of er geen mogelijk-
heid is tot omvorming en/of vervanging van de beplanting.

Snoeiwijze Beheervorm

SW1 Haag- en bloksnoei strak
SW2 Afzetten aan de basis vak/los
SW3 Afzetten aan de basis + uitdunnen vak/los
SW4 Afzetten op hoogte vak/los
SW5 Afzetten op hoogte + uitdunnen aan de basis vak/los
SW6 Uitdunnen aan de basis vak/los
SW7 Uitdunnen aan de basis + toppen vak/los
SW8 Uitdunnen aan de basis + insnoeien vak/los
SW9 Snoei van vrij uitgroeiende heesters vak/los
SW10 Onopvallende snoei vak/los

BEGRIPPEN
• Scheren: gelijkmatig verwijderen van jonge scheuten met

een (motor-)heggenschaar
• Snoeien: met handgereedschap (snoeischaar, takkenschaar,

boomzaag) innemen of wegnemen van takken
• Uitdunnen: wegnemen van takken aan de basis van de plant 
• Toppen: wegnemen van topjes met een lengte van enkele

centimeters 
• Insnoeien: voor een derde tot twee derde wegsnoeien van

de lengte van een tak
• Sleunen: wegnemen van de lage zijvertakkingen waarbij de

natuurlijke vorm van de struik behouden blijft 
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GEVOLGEN VAN DE VERSCHILLENDE SNOEIWIJZEN
Voordat je gaat snoeien is het belangrijk dat je volgende vragen
stelt:
• De snoeiwijze: Ga bij elke snoeiwijze na of ze geschikt is om

het gewenst eindbeeld te bereiken.
• Tijdsbesteding: Hoeveel tijd heb je nodig om het werk uit te

voeren en is dit wel verantwoord op deze plek? 
• Snoeiafval: Hoeveel snoeiafval brengt de snoeiwijze met zich

mee en is dit wel verantwoord? 
• Naakte grond: Hoeveel oppervlakte van de grond gaat er

onbedekt zijn na het snoeien en is dit wel gewenst? Indien
er op naakte grond plots veel licht valt is de kans groot dat
er veel onkruiden zullen kiemen die in concurrentie kunnen
treden met je beplanting.

Gebruik van de tabel
Van snoeiwijze 2 t.e.m. 9 is er een tabel opgenomen die je
een inzicht geeft in de tijdsbesteding, hoeveelheid snoeiafval
en de mogelijke lichtinval op naakte grond.  De kleuren geven
je informatie over de hoeveelheid tijd, snoeiafval en naakte
grond een bepaalde snoeiwijze gemiddeld teweeg brengt:

Weinig

Matig

Veel

Niet van toepassing

Aan de hand van de informatie uit de tabel kan je bepalen of
die snoeiwijze geschikt is (efficiënt, onderrhoudsvriendelijk
en/of duurzaam) voor een bepaald planttype.
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Stap 4 • Snoeiw
ijze

Wat?
Planten scheren in een strak, gelijkmatig model. 

Doel
Een strakke vorm te bekomen of te behouden.

Snoeifrequenties van hagen en blokken kunnen verschillen 
De snoeifrequentie is afhankelijk van de groeisnelheid van de
planten, het gewenste eindbeeld en de visie op het onderhoud.

• Minder dan 1 scheerbeurt/jaar
van toepassing op plaatsen waar de strakke vorm slechts 
tijdelijk moet bereikt worden en er voor de haagplanten 
voldoende ruimte is om uit te groeien 

• 1 scheerbeurt/jaar
van toepassing bij:
• traaggroeiende soorten
• beplantingen waarbij het voldoende is om slechts 1 keer 

per jaar het strakke eindbeeld te bekomen

• 2 scheerbeurten/jaar
van toepassing als het meest toegepaste reguliere beheer van
hagen. Er wordt een eerste maal geschoren na de sterkste
groei en een tweede maal vroeg genoeg voor de winter
zodat de jonge scheuten de kans krijgen om af te harden

• 3 scheerbeurten/jaar
van toepassing om ervoor te zorgen dat: 
• drie maal per jaar een strak eindbeeld bekomen wordt;
• de scheuten geen kans krijgen om te verhouten. Het groene

snoeiafval is makkelijker ter plaatste te verwerken;
• er geen hinder is van overhangende takken op specifieke

plaatsen. 

1 •  Haag- en bloksnoeiSW1
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1 • Beginsituatie 2 • Snoei

3 • Snoeiresultaat 4 • Snoei hoekjes bovenaan

5 • Snoeiresultaat 6 • Uitgroei
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Volgen van de vorm
Laat je leiden door de natuurlijke groeiwijze van de plant
om met het minste werk een goede vorm te verwezen -
lijken.

Accentueren van de esthetische kenmerken 

Wegnemen van hinderlijke takken 
• voor bevolking (reëel) hinderlijke en/of gevaarlijke takken

van welke aard dan ook 
• wilde takken bij geënte planten
• bij wrijvende takken neem je de tak weg die de door de

wrijving ontstane grootste wonde heeft.  In het slechtste
geval neem je beide takken weg. 

• naar binnen gerichte takken 
• waterscheuten: Waterscheuten kunnen optreden als een

felle groeireacties op vorige snoeiwerken of omdat de
plant onder stress staat. Bij sommige soorten komen ze
spontaan voor. Omdat waterscheuten veel energie van de
plant vragen en de sierwaarde van de plant niet ten
goede komen dienen ze weggesnoeid te worden. 

• dode takken
• grondscheuten/wortelopslag: Grondscheuten en wortel -

opslag zijn kenmerkend voor bepaalde soorten. Ze worden
verwijderd indien ze storend zijn. 

C
op

yr
ig

ht
 V

V
O

G
 2

01
6



Rustig 
groeiende
scheuten

Scheren 
begin

NAJAAR

Scheren 
begin

ZOMER

Krachtig 
groeiende
scheuten

Scheren 
begin

VOORJAAR

Scheren 
hele

WINTER
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Stap 5 • Snoeitijdstip

Scheerschema voor bloei en
ev. vruchten, hagen of gekleurde takken

BladverliezendWintergroen

VorstgevoeligWinterhard

Bloei en ev. vrucht Gekleurde takken
zichtbaar in de winter*

Hagen & blokken

Legende
Maak hier een keuze en kies een pijl

* Hoe meer jonge scheuten, hoe meer kleur.

Bloei
VOORJAAR

Vrucht
n.v.t.

Bloei
VOORJAAR

Vrucht
ZOMER

Bloei
ZOMER

Vrucht
n.v.t.

Bloei
ZOMER

Vrucht
NAJAAR

Bloei
NAJAAR

Vrucht
n.v.t.
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VOORBEELD VAN EEN SNOEIPLAN

Nr. Vorm
Snoei-
wijze
Indien
nodig

Snoeitijdstip

Wetenschappelijke
plantennaam (ter info)

Begin
VOOR-
JAAR

Begin
ZOMER

Begin
NAJAAR

Hele
WINTER

1 Strak SW1 Carpinus betulus 

2 Los SW6 Gemengd bosgoed

3 Vak SW4 Symphoricarpus

4 Los SW9 Acer campestre

5 Los SW6 Sambucus nigra

6 Los SW9 Amelanchier lamarckii

7 Los SW10 Rhododendron ponticum 

8 Vak SW4 Potentilla fruticosa

9 Los SW6 Viburnus opulus

10 Vak SW8 Hydrangea paniculata

11 Vak SW5 Spiraea arguta

12 Strak SW1 Lonicera nitida

2

3

4 5

1

6

8

9

7

10 11

12

Goed
Matig
SlechtLe

ge
nd

e
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Een uitgave van de

Dit zakboekje is een beknopte versie van de VVOG-cursus
snoeien. Het is een warme oproep om te durven denken,
durven doen en daarna ook kritisch de resultaten te bekijken.

Durf denken!

Laat je leiden door het 5-stappenplan zoals in dit zakboekje
beschreven wordt. Met de aangereikte tools kun je zelf bepalen
op welke wijze en wanneer heesterbeplantingen in het open-
baar groen kunnen gesnoeid worden. Denk na over de gegeven
omstandigheden en neem beslissingen die leiden tot een
‘duurzame’ en ‘onderhoudsvriendelijke’ snoeiwijze.

Durf doen! 

Voer de beheerwerken kordaat uit met kennis van zaken.

Wees kritisch! 

Analyseer de gevolgen van je keuzes: 
• Hoeveel tijd had je nodig om het werk uit te voeren aan de

hand van de door jou gekozen snoeiwijze?
• Hoeveel snoeiafval veroorzaakte de gekozen snoeiwijze?
• In welke mate is de bodem bedekt na het uitvoeren van de

snoeiwerken?

Als jijzelf, je opdrachtgever en de gebruikers van de publieke
ruimte tevreden zijn over het resultaat en de werkmethode
dan is onze missie geslaagd.

Peter Vandyck
VVOG-lesgever

C
op

yr
ig

ht
 V

V
O

G
 2

01
6




