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Volop in het 

groeiseizoen; 

Snoeien en mesten  

  

In deze nieuwsbrief 

informatie over:  

> Snoei in de weke delen 

> Mest en bladmest  

 

 
Agenda 

11 Juni 2022: 

Werken aan eigen 
materiaal (gratis) 

Neem je eigen materiaal mee. 
We kijken samen naar het 
ontwerp en welke stappen er 
genomen moeten worden.  

Laat het even weten als 
meedoet. 

Later: 

Workshop Larix 
vormen 

Startworkshop voor 
nieuwkomers 

Bomen over bomen 
(gratis)  
Samen praten over en genieten 

van bonsai 

Nieuwsbrief 
“Bonsais zijn toch van die boompjes 

die klein blijven.” 
Dit is een van de misverstanden over bonsai bij mensen die nog niet 
veel van bonsai weten. Velen denken, bonsai is een soort boompje dat 
klein blijft en je alleen maar in vorm hoeft te snoeien. En ze groeien ook 
langzaam. Allemaal niet juist. Maar we vergeven het ze. 
Nee, we willen graag dat bomen die groeien. Veel van het werken aan 
bonsai is een samenspel tussen mesten (groei) en snoeien.  
 

Snoei!  

In de lente begint het snoeien van de 
weke delen. Ook wel nijpen genoemd. 
Weke delen zijn nieuwe scheuten die 
nog niet verhout zijn, de nieuwe groei 
in het voorjaar. Dit heeft twee doelen: 
een betere vertakking en groeikracht 
verdelen.  
 
Wanneer een bonsai de gewenste vorm 
heeft, het silhouet van het loof is wat je 
wil, dan pas je snoei in de weke delen 

toe. Zodra twijgjes uit de knoppen schuiven knip je ze terug op twee 
blaadjes. In de bladoksels ontwikkelen zich later knoppen. Het resultaat 
is dat het twijgje stopt met groeien en er terug op de tak slapende 
knopjes uit gaan komen. Wat weer leidt tot betere vertakking.  
 

Nog niet op silhouet 
Wanneer je bonsai nog niet op silhouet is. Snoei pas later terug op 
twee blaadjes. Wacht tot het twijgje steviger aanvoelt, verhout is. Nu 
zijn de knopjes al we aangelegd en zullen als reactie op de snoei 
uitkomen.  
Wil je een tak dikker laten groeien snoei dan niet en laat het 
doorschieten. Regel: 1 meter 
lengtegroei is 1 centimeter 
diktegroei.  
 

Groeikracht verdelen  

Een ander doel van het snoeien in 
de weke delen kan zijn: de 
groeikracht verdelen. Bij de 
meeste soorten is de groeikracht 
aan de top het sterkst, apicale 
dominantie. Daar zitten de 
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Neem contact 

met ons op als je 

vragen hebt. 

 
 

Rolf en Michel  

 

 

Telefoon 

06-47764546 (Michel) 

E-mailadres 

Mvdhoeven@gmail.com 

Rolf.hetterschijt@ziggo.nl 

 

Website 

www.bonsailovers.nl 

 

 

 

 
Rolf en Michel zijn 

Ni Yujin Bonsai. 

We vinden het leuk om onze 

kennis te delen. Dit doen we 

veelal gratis of kostendekkend. 

We hebben geen commerciële 

insteek.  

 

We zijn al een flink aantal jaar 
met bonsai bezig. Voor ons is 

bonsai nog steeds een passie. 

En die passie dragen we graag 

uit.  

Veel van ons materiaal komt 

uit Nederlandse bossen, dat we 

met vergunning uitgraven en 

opkweken in onze tuin.  

 

meeste en sterkste uitlopers. Door alleen in de top snoei toe te passen, 
geeft je de lager liggende delen meer kans om zich te ontwikkelen.  

 Apicale dominantie. Dit is het mechanisme dat planten en bomen hebben 

ontwikkeld om snel groter te worden in de strijd om licht. De top en eindscheuten 

van takken produceren een hormoon auxine. Auxine wordt via de neerwaartse 

sapstroom naar beneden geleid. En zorgt ervoor dat de groei geremd wordt.  

Overigens produceert de boom ook cytokinine die het effect van de auxine op kan 

heffen, wat er toe leid dat de boom meer gaat vertakken en in de breedte gaat 

groeien; ook voor meer lichtopbrengst.  

 

Soorten en snoei 

Bij alle soorten kun je snoei in de weke delen toepassen. Verschillende 
soorten hebben een verschillende aanpak en tijdstip. Hier een paar 
soorten:  

Esdoorns: aanpak als hierboven beschreven. Nijpen met je nagels of 
een schaartje. 

Beuk: wees er vroeg bij, als de blaadjes al een beetje zichtbaar zijn 
terug zetten tot twee blaadjes. De blaadjes van de beuk ontwikkelen 

zich al snel. Als het hoesje van de knop er 
nog omheen zit zijn de blaadjes al aan het 
groeien. Zijn de blaadjes zichtbaar, ‘pluis’ 
het scheutje dan een beetje uit en nijp het.  

Larix: nieuwe scheuten zijn als veren. Houd 
het onderste deel van de veer ongeveer 1 
centimeter vast tussen duim en wijsvinger 
en breek met de andere hand het scheutje 
af. 

Den: De knoppen van een den worden kaarsen genoemd. Wanneer in 
de nieuwe kaars de naalden zichtbaar worden, breek je de kaarsen. 
Ook hier laat je een klein deel staan. Er zijn soorten waar je de hele 
kaars kunt wegnemen. In het geval dat er meerder kaarsen op een 
takeinde staan. Zorg je dat er twee 
kaarsen overblijven. Laat de twee 
sterkste staan en zorg dat ze even ver 
genepen worden. Staat er aan het 
einde één sterke en één zwakke 
kaars, nijp de sterke dan tot dezelfde 
lengte als de zwakste. 

 

 

mailto:Mvdhoeven@gmail.com
mailto:Rolf.hetterschijt@ziggo.nl
http://www.bonsailovers.nl/
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Nieuwsbrief 

Deze nieuwsbrief geven 
we regelmatig uit om 
beginnende bonsai-isten 
op de hoogte te houden 
van wat er speelt rond 
bonsai en wat er van 
belang is in het seizoen om 
te doen aan je bonsai. Om 
zo een goede start te 
maken met deze 
fantastische hobby.   

 

Wil je deze nieuwsbrief liever 
niet ontvangen laat het even 
weten via de mail.  

mvdhoeven@gmail.com 

 

 
 

Bijeenkomst  

Werken aan eigen materiaal  
 
Neem je eigen bonsai mee. We kijken samen naar de 
volgende stappen in de ontwikkeling van jou bonsai.  
Alles is welkom, van uitgegraven boom en tuincentrum 
materiaal tot (pre-) bonsai.  
 
Je werkt aan je eigen materiaal. Wij kijken met je mee, 
geven je advies, helpen je bij het maken van keuzes en het 
doen van ingrepen, bedraden, snoei.  
 
Kosten: Gratis deelname.  
Voor het gebruik van draad en eventueel grond rekenen we 
de kostprijs.  
 
Wanneer: zaterdag 11 juni 2022: 10:00 u 
 
Waar: Utrecht, ATV tuinvereniging 
 
Mee doen? Laat het even weten.  
Michel: 06 4776 3536, of mail: mvdhoeven@gmail.com  

 

 

Mest en watergift cruciaal 
 
Eén keer per week mest. Om vitaal te kunnen groeien heeft de boom 
stikstof nodig. Mest dus met een stikstofrijke mest. Weet dat wanneer 
het fors geregend heeft je mest er voor een groot deel is uitgespoeld. 
Je kunt dan overwegen eerder de volgende mestbeurt te doen.  

 
Bladbemesting   
Een aanvulling op het mesten via de wortels kan blad mesting zijn. Doe 
vloeibare mest in een planten spuit en benevel de bladeren. Let op: 
doe dit in de vroeg ochtend of avond of bij bewolkt weer.  
 

mailto:mvdhoeven@gmail.com


4 
 

Het voordeel van bladbemesting is 
dat het direct op de goede plaats is  
namelijk in het blad. De opname is 
echter beperkt. Blad bemesting kun 
je ook toepassen als de wortels nog 
minder ontwikkeld zijn of 
beschadigd bijvoorbeeld na een 
verpotting of bij wortelrot.  
 

Verraderlijke lente 
Hoewel de temperatuur nog niet 
hoog is, is het wel droog. Soms kan het noodzakelijk zijn om nu al twee 
keer per dag water te geven. De lucht is droog en daarbij kan het 
waaien. Het zijn allemaal factoren die ervoor zorgen dat bonsai sneller 
uitdroogt. Ook het microklimaat van de standplaats is bepalend. Staat 
je bonsai bijvoorbeeld bij een muur waar de zon op staat dan kan de 
temperatuur flink oplopen en het kan er ook langer warm blijven. Houd 
je bonsai dus in de gaten.  
 

 

Vergeet niet te genieten 
 

In welk stadium je bonsai ook is, blijf genieten. Zie wat er is in plaats 
van wat nog niet is. Zie de potentie van je boom. Het is een fantastisch 
hobby. 
 

Haal je bonsai eens tussen je andere bomen uit. Zet je 
bonsai eens op een aparte tafel. En kijk! 
 
Zelf vindt ik de weg er naar toe even leuk als het eindelijke resultaat. 
Ik teken dan ook graag bomen waar ik mee bezig ben. Een tekening 
geeft je houvast en het is een goede manier om gedetailleerd te kijken 
naar je boom. Je leert je bonsai beter kennen. En je kunt verschillende 
ontwerpen beter visualiseren. Soms maak je het in je hoofd mooier dan 

ie ooit kan worden. Maar ja …😊  
                                                                                              Michel  
Meidoorn in wording 
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