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SNOEIEN- Benodigheden
- een goede snoeischaar, goed onderhouden en scherp

- ev. Takkensnijder, zaagje….   (wond)AFDICHTINGSMIDDEL!!

- bevestigingsmiddelen om te binden, draad, koord, klipjes….

- geduld!! (niet in uw vingers snijden, juist te werk gaan).

- hygiëne:

iedere snee is een wonde: er kunnen schimmelsporen in de 
plant gebracht worden (ESCA)

dus regelmatig de schaar ontsmetten.



SNOEIEN – snoeiwijzen 
De enkelvoudige en dubbele Guyotsnoei

Jaarlijks worden de 
leggers vervangen door 
eenjarig hout



SNOEIEN – snoeiwijzen
Cordonsnoei Er wordt gewerkt met vaste 

leggers, die dus niet 
jaarlijks worden vernieuwd.

In de wijngaard
Pergola
Serre
Vaste vorm, model
Wanneer er geen nieuwe 
legger of strekker is.



SNOEIEN – enkele begrippen
Vruchttakken (takken waaruit takken met vruchten komen) groeien uit 
knoppen op éénjarig hout

Eénjarig hout is glad

Twee- of meerjarig hout is ruw of vezelachtig

Meerjarig hout zal scheuten en nieuwe takken kunnen vormen maar dit 
zijn geen vruchttakken en zullen dus geen vruchten dragen.

Die nieuwe takken zullen wel het tweede jaar vruchttakken vormen uit 
hun knoppen.

Maar dan zal er toch moeten gesnoeid worden om geen warboel te 
krijgen met slechte druiven.



Eén- en meerjarig hout

Boven, rechtopstaand: glad, 
eenjarig hout

Onder, horizontaal:
meerjarig hout



SNOEIEN - WANNEER
Zomer: zomersnoei, tijdens het seizoen. Een van de volgende 
lessen.

Winter:

Wanneer de sapstroom is stilgevallen, wanneer de plant in 
wintermodus is, wanneer de hele natuur is stilgevallen. December.

De sappen zijn dan teruggestroomd naar de wortel.

Indien men dadelijk naar de oogst snoeit ontneemt men 
voedingstoffen van de plant. In de herfst zal het sap en dus energie 
terugvloeien naar de wortels van de plant en daar blijven als 
voorraad voor het nieuwe jaar. 



SNOEIEN - WANNEER

1ste snoei in december:

Het overtollig hout, dat op het eerste zicht niet meer nodig is 
wordt verwijderd.

Op deze manier hebben we al een deel van het werk gedaan.

2de snoei in maart april, wanneer de sapstroom opgang is:

De takken zijn opnieuw buigzaam en kunnen niet afbreken.
Eerst afleggen en dan pas wegsnoeien, moest er toch een tak 
afbreken.



SNOEIEN - WANNEER
Ook niet snoeien wanneer het vriest  of de volgende dagen 
dat het zou kunnen vriezen.

De stiften zouden kunnen invriezen en de knoppen 
vernielen.



SNOEIEN- 3 eerste jaren
A  B

B

A



SNOEIEN- 3de jaar
A   B 



SNOEIEN- 3de jaar-voorjaar 4de



SNOEIEN 
Samengevat:

Van jaar 2 naar jaar 3 leggen we de hoogste uitloper af als legger 
en snoeien de laagste terug tot een stift met één oog (en een 
okseloog).

Volgend jaar snoeien we de legger weg en gebruiken we weer de 
tak uitgelopen uit het  het hoogste oog als legger en snoeien we 
deze uit het laagste oog uitgelopen terug tot een stift met een 
oog.

Telkens verdergaan met het laagste oog, dichtst bij de grond, 
zorgt voor een optimale sapstroom voor de toekomst.

Neem  4 – 5 jaar tot mooie kop is gevormd





SNOEIEN 
Men wacht best pas  een vijftal jaar om dubbele Guyot te starten

Bij Guyot worden de leggers dus jaarlijks vernieuwd in 
tegenstelling tot de

CORDON-snoei:

De leggers blijven meerdere jaren bestaan, indien nodig kunnen 
deze vervangen worden.



SNOEIEN - Cordon



SNOEIEN - Cordon



SNOEIEN - Cordon



SNOEIEN - verjongen



Tot zover de theorie beperkt tot deze twee 
snoeiwijzen.

Er zijn er nog andere, maar die worden in onze 
streken niet gebruikt. (struikvorm, parapluvorm, 
gobelet…

En nu de praktijk.
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