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GIGAGROENE PARASOL
En nu we het toch over snoeien hebben: hoe houden we de vorm van de populaire 
dakplataan in takt? Deze vormboom kun je het beste twee keer per jaar snoeien , een 
winter- en zomersnoei. Als het blad van de boom is, is goed te zien wat de optimale 
vorm is van de parasol. Verwijder in de winter in ieder geval “verticaal” hout, takken 
die recht naar boven groeien. Snoei de overige takken terug tot op de aangebonden 
horizontale stevige takken. In de zomer snoei je iets minder rigoureus: slechts naar 
boven gerichte takken en lange uitlopers, beetje shapen dus. Pas wel op voor de 
donzige plataanbladeren en bedek je huid (eventueel zelfs een mondkapje voor). Aller-
gische reacties liggen op de loer bij deze bladergigant!
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GOLVENDE GROENBLIJVENDE HAAG
Over smaak valt te twisten! Zelf zie ik ook liever een mooie beukenhaag, maar als je 
dan toch een haag van coniferen hebt……..Een knap staaltje snoeiwerk om deze 
golfhaag voor elkaar te krijgen en te houden. Maar pas op met een oude haag. Deze 
wordt er niet mooier op als je te diep terugsnoeit. Slechts een paar keer per jaar 
“scheren” is aan te raden. De struiken vormen namelijk geen nieuw fris hout op de 
oude takken, maar lopen slechts uit op jong hout. En maak er geen winterklus van, 
maart is vroeg genoeg om creatief met coniferen te zijn.

EEN SNOEPFESTIJN VOOR DE VOGELS
Het mag gelukkig weer: het voederen der vogels! En niet alleen in de winter, maar het 
hele jaar door. Leef je helemaal uit en hang de tuin vol pindaslingers, kokosnoten 
gevuld met zaden, emmers vol rozenbotteltakken, halve appels aan een touwtje, uitge-
bloeide bloemhoofden van zonnebloemen, enz.
Deze leuke vogelvrouw kreeg ik vorig jaar als decembersurprise. De vogels moesten 
even wennen, maar uiteindelijk zakte het vrouwtje eind februari in elkaar van  alle 
vraataanvallen.

PAARSE UIENBOLLEN
Wie nog geen tijd heeft genomen om bollen te poten, niet getreurd. De alliumfamilie 
vindt het helemaal niet erg om nog in december op een niet te schaduwrijke plek in de 
grond gestopt te worden. Natuurlijk heb ik een paar favorieten! Als eerste de Allium 
Purple Sensation. Moet ik nog meer zeggen dan de naam al zegt? Prachtige paarse 
bollen op ruim een halve meter lange stelen passen bij ieder borderrecept. Ten tweede 
de trommelstokjes: Allium Spaerocephalum. Kleine spitse bordeauxrode bolletjes die 
nergens misstaan. En als derde de grovere vorm van de bekende bieslook: Allium 
Schoenoprasum Forescate. Lekker eetbaar blad en lilarode bolbloemetjes voor in 
wilde boeketten.
Geniet van de komende winter !


