
De bladeren zijn 5cm of langer, de forsythia’s staan in 
bloei; dit is het moment om te beginnen met het snoeien 
van uw rozelaars. Een delicate onderneming waarvoor 
sommigen beducht zijn maar voor anderen is dit een 
heerlijk moment waarbij ze zich artistiek helemaal 
kunnen uitleven. Hier volgen enkele eenvoudige regels 
op te volgen.

DOSSIER

Het snoeien van Rozelaars
(door Philippe Brassine - Maart - www.fi lroses.com)

Waarom snoeien ?

-Om de vorm van de struik meer 
evenwicht te geven.
-Om de struik te verjongen 
en zo een weelderige groei te 
bekomen die meestal zes weken 
na de snoeibeurt al te merken is.

Wat snoeien ?

Het eerste jaar na het planten, 
hoeft men niet te snoeien, 
begin het snoeien vanaf het 
tweede jaar. 
In de huidige periode snoeit 
men vooral de herbloeiende 
rozelaars (= rozelaars die 
meerdere keren bloeien, 
gewoonlijk van juni tot aan het 
begin van de vriesperiode). Het 
snoeien van éénmalig bloeiende 
rozelaars dient onmiddellijk na 
de bloeiperiode te gebeuren. We 
zullen dit ten gepaste tijden nog 
bespreken.

Welk materiaal
heeft u nodig ? 

U dient te beschikken over een 
goed geslepen snoeischaar 
(het beste merk is FELCO). 
Indien u over veel rozelaars 
beschikt, dient u een vloeistof 
te voorzien waarin u na elke 
snoeibeurt het mes van de 
snoeischaar kunt ontsmetten. 
Hou uw snoeischaar zodanig 
vast dat de snijkant van het mes 
gericht is naar de voet van de 
rozelaar. Schaf u tevens stevige 
handschoenen aan die u 
beschermen tegen de doornen.

Het eigenlijke
 ‘‘Snoeien’’

De procedure van het snoeien 
bestaat uit twee etappes: het 
kuisen en het snijden. 

Het kuisen bestaat uit het 
verwijderen van de schrale en 
zwakke taken, het dode hout 
en de takken die elkaar kruisen. 
Op die manier geeft men meer 
lucht en ruimte aan de kern van 
de rozelaar en kan het zonlicht 
beter doorschijnen. Schakel ook 
eventuele wortelscheuten uit als 
die zich ontwikkelen onder de 
occulatieplaats (=de verdikking 
waaruit de gesteltakken 
vertrekken).  

Het snijden en snoeien van uw 
rozelaar is zeer belangrijk. Doe 
dat met zorg en op de volgende 
manier: 
- Het komt er eerst op aan een 
uitwendige knop (of reeds 
omgevormd in blad) die naar 
de buitenkant van de rozelaar 
gericht is, op te sporen.
- Snij één cm boven deze 
uitwendige knop of blad, zo 
geeft u uw rozelaar 
de kans om een 
harmonieusere vorm 
aan te nemen en u 
dwingt zo de nieuw 
groeiende takjes naar 
buiten te groeien. 
- Snij schuin en 
in de tegenovergestelde 
richting van de knop. Op die 
manier zorgt u ervoor dat de 
regendruppels niet op het oog of  
blad van uw rozelaar afdruipen. 

Te vermijden :

Juiste
snoei

Te vermijden :

Te hoge snoei, 
de laatste knop 
zal minder
levendig zijn.

Te lage 
snoei, 
risico van
slechte
heiling

Elke type rozelaar
heeft zijn eigen snoeitechniek

In het algemeen kan men stellen dat men bij het snoeien 
vooral het gezond verstand moet laten spreken. De 
krachtige en sterke rozelaars snoeit men lang, terwijl 
men de wat brosere rozelaars kort snoeit. Welke 
variëteit ook, men mag nooit lager snoeien dan 20cm 
van de grond. 
Bij elke categorie rozelaars hoort een specifi eke 
methode van het snoeien. Het is dus noodzakelijk 
dat men de familie van de rozelaar kent vooraleer dat 
men begint te snoeien. Indien u uw rozelaars bij onze 
Rozenkwekerij FilRoses heeft gekocht, dan kan u meer 
informatie over uw Rozelaar op het etiket terugvinden.
1) Voor de Theehybriden, 
Polyanthas, Floribundas en 
Miniatuurrozen  :

Snoei deze op 3 à 5 ogen, dwz 
op 20 à 30cm van de grond en 
kies ervoor te snoeien boven een 
blad dat naar de buitenkant van 
de rozelaar gericht is. Behoudt de 
drie à vijf voornaamste bladeren 
en verwijder de anderen (de al 
te broze bladeren of diegenen 
die naar de binnenkant van de 
rozelaar gericht zijn).

2) Voor de Struikrozelaars zoals 
bijvoorbeeld de Engelse Rozen :

Snoei maximum 1/3 van de lengte 
van de takken net boven een knop 
of blad die naar de buitenkant gericht 
is, dit om er voor te zorgen dat de 
struik zijn harmonie en zijn natuurlijke 
vorm bewaart. Als het om een 
rozelaar van een zekere ouderdom 
gaat, kunt u ieder jaar één of twee 
van de voornaamste takken die het 
dichtst bij de grond zijn wegnemen.

3) Voor de Stamrozelaars :

Snoei op 2 à 3 ogen van de basis 
of aan de vertakkingen maar 
zorg er voor dat u net boven een 
knop snoeit die naar de buitenkant 
gericht is. Zorg dat de vorm van uw 
rozelaar in evenwicht blijft. 
Verwijder de scheuten die aan 
voet van de stengel groeien of die 
van op de stengel zelf.

4) Voor de Treurrozelaars :

Hier geldt hetzelfde principe als 
voor de stamrozen, met als enig 
verschil dat u in dit geval wat 
langer hoeft te snoeien. 

Beperk het aantal van de 
voornaamste takken (neem de 
oude takken die op het einde 
van de winter afvallen weg ten 
voordele van de jongere takken) 
en snoei de overblijvende tot 30 
à 40cm. 
Ook de secundaire twijgjes 
snoeien tot op 3 of 5 ogen.
Verwijder hier ook scheuten 
die aan de voet van de stengel 
groeien of op de steel zelf.

5) Voor de Bodembedekkende 
Rozelaars :

Snoei zeer weinig maar verwijder 
de al te oude takken en bladeren. 
Buig de stengels lichtjes om als 
u kan. Het arcure vertraagt het 
wegvloeien van het plantensap 
en zorgt zo voor een betere groei 
en bloei.

6) Voor de Klimrozelaars :

Laat de hoofdtakken onaangeroerd, 
tenzij u ze wat korter wenst te 
maken omdat u van oordeel bent 
dat ze wat te lang zijn. Snoei de 
secundaire laterale vertakkingen 
met 2 à 3 ogen.
De vorige zomer hebben de jonge 
takken zich kunnen vormen van 
aan de basis. Zorg er voor dat ze 
zoveel mogelijk horizontaal geleid 
worden.

7) De Liaanrozelaars of 
Ramblers :

Liaanrozelaars of Ramblers 
worden niet gesnoeid. Beperk er u 
toe het dode hout weg te nemen. 

Onze Rozenkwekerij is iedere zaterdag en zondag open

 van 10u tot 18u. (Van Maart tot December, uitgez. Augustus)

www.fi lroses.com

Geïllustreerde details 
vindt u terug op pagina 2 en 3Opendeurdag het tweede weekend van Juni



ILLUSTRATIES

Het snoeien van Rozelaars
(Tekeningen: N. Colin - Teksten: Philippe Brassine - www.fi lroses.com)

De Polyanthas en Floribundas

Bij 
Polyanthas 
en Floribundas 
behoudt men 
meer hoofdtakken 
dan bij een theehybride 
(5 à 7) want hier is het 
aantal ruikers en tuilen 
belangrijker dan de grootte 
van de bloemen. Verkort de 
takken boven het 5de oog (of 6de 
als dat het eerste is dat naar 
buitenkant van de plant gericht 
is). Vooraf (1) – Nadien (2).

De Theehybriden  De Miniatuurrozen

Behoudt slechts vier à vijf van 
de voornaamste takken. Hoe 
minder u er daarvan bewaart, 
hoe meer plantensap en 
levenskracht behoudt blijft. 
Zodoende worden ze krachtiger 
en worden de bloemen groter.
Snoei elk van de takken boven 
het 3de oog  (of 4de indien dit het 
eerste is dat naar buitenkant 
van de plant gericht is).

Verwijder het dode of 
beschadigde hout (1).
Verlucht uw rozelaar door de 
oudste takken te verwijderen (2).
Snoei op 8 à 10cm en snijdt 
net boven een oog dat naar de 
buitenkant gericht is (3).

De Struikrozelaars 
zoals Engelse Rozelaarszoals Engelse RozelaarEngelse Rozelaars

Verwijder 
enkele 

bosjes 
takken die te 

dicht in het midden 
groeien. Op die 

manier verlucht u het 
hart van uw rozelaar (2).

Snoei de 
takken op het 
gevoel maar op 
maximaal 1/3 van 
hun lengte. Zo kunt 
u een weelderige 
en esthetische struik 
bekomen (1).

De Bodembedekkende Rozelaars

Verwijder de rechtopgroeiende takken om esthetische redenen (1).
Laat de plant herleven door elk jaar 

oude takken weg te nemen (2).

De Stamrozelaars

Verminder het aantal 
hoofdtakken door de oudste te 
verwijderen. Behoudt vier of vijf 
takken die een wijd uitlopende 
kroon vormen (1).

Snoei op 3 (of 4) ogen en volg 
daarbij de richting die de knop 
aangeeft (2).

Verwijder tevens de scheuten 
die aan de voet van de stengel 
groeien of die van op de stengel 
zelf (3).

De Treurrozelaars  

Verminder het aantal hoofdtakken door de oudste te verwijderen 
zodat de overblijvende takken een soort van wijd uitlopende 
kroon vormen (1). 
Snoei op 4 (of 5de) oog en volg daarbij de richting van de knop (2). 
Verwijder de scheuten die aan de voet van de stengel groeien of 
op de steel zelf (3).
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Het snoeien van Rozelaars 
(Tekeningen: N. Colin - Teksten: Philippe Brassine - www.fi lroses.com)

De Klimrozelaars 

die op een Muur of Omheining groeien

Buig de takken lichtjes om en maak ze vast. Zo voorkomt u dat 
plantensap uitloopt en volgt er een betere groei en bloei (1).

Punt de uiteinden van de lange takken af en snoei de secundaire 
takjes tot op 2 of 3 ogen (2).

Bindt de jonge takken op 
nadat u ze zoveel mogelijk omgebogen heeft (3).

Klimrozelaars op Boogomheiningen

Om uw rozen aan de 
boogomheining vast te maken 
kunt u best speciale soepele 
bandjes gebruiken die u zich 
bij uw rozenkweker kunt 
aanschaffen.
Snoei de secundaire takken tot 
op 4 à 5 ogen (1).

Snij de takken af die boven de 
boog uitgroeien (2).

Behoudt de nieuw ontluikende 
stengels van onderaan (3).

Op Piramide

Bindt de takken op al rollende 
rond de steun of staander 
zonder ze te hard aan te 
spannen (1)

Snoei de secundaire takjes  
tot op 2 ogen en verwijder de 
oudste takken (2).

Probeer de takken te draaien in 
tegengestelde spiraalvorm ten 
einde een meer gelijkvormig 
takkengewei te bekomen (3).

Op Tongewelf

Iedere 3 jaar de stengels die 
naar de binnenkant gericht 
zijn met 1/3 verkorten en 
snij de laterale scheuten af 
tot op 3 ogen (1).

Haal stengels die buiten 
het tongewelf groeien weg 
door ze op verschillende 
hoogtes af te snijden. Richt 
ze zo dat alle horizontale 
opklimmende struiken 
bedekt zijn (2).

De Liaanrozelaars of Ramblers 

Onnodig om deze te 
snoeien. Verwijder ieder 
jaar het dode hout.

Na de snoeibeurt
Vlak na het snoeien dient u het 
terrein op te ruimen. Zorg daarbij 
dat u alle gevallen bladeren 
opraapt en verbrandt (gooi ze 
vooral niet op de compost). 
Indien u het nog niet gedaan 
heeft, dient u dan zeker de grond 
vruchtbaar te maken door aan 
de voet van de rozelaar een rijk 
organisch product uit te strooien 
van het type “Or Brun Spécial 
Rosiers” en dit tot 2 à 3 kilo per 
rozelaar.

Om u rozelaar tegen ziektes 
te behoeden dient u de grond 
te vermalen en ofwel met 
Rosabel ofwel met bio-product, 
waarin Homeocult verwerkt zit, 
te behandelen. Weet dat een 
preventieve behandeling 
altijd beter en effi ciënter 
is dan een curatieve 
behandeling. 

Wij wensen u 
een goedtuinseizoen

Mireille & Philippe


