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Kornoelje 
Cornus controversa 

Zo weinig mogelijk 
snoeien. Snoei niet als 
het vriest 

Moet de struik echt wat 
gemodelleerd worden? 
Doe dat dan in de 
wintermaanden.  

    Als een bonte 
variëteit ook takken  
met groen blad krijgt,  
knip die dan meteen 
weg. 

Kornoelje 
Cornus florida 

Snoei niet als het vriest Modelleren kan in de 
wintermaanden. Beperk 
het liefst tot het 
wegsnoeien van takken 
die naar binnen 
groeien.  

Na de winter het dode 
hout wegknippen. 
Snoei terug tot op 
levend hout. 

    

Gele Kornoelje 
Cornus mas 

Kan heel wat snoeien 
verdragen en wordt 
daarom ook wel als 
haagplant gebruikt. 
Snoei niet als het vriest 

 Als de struik echt te 
groot is geworden en u 
wilt flink snoeien, kunt u 
dat het beste in maart 
doen.*1 

Deze soort kan ook 
worden gebruikt voor 
een haag. Snoei de 
haag in april of mei.  

Als struik kunt u de 
Kornoelje het liefst in 
mei modelleren of 
verjongen 

 Als een bonte variëteit 
ook takken met groen 
blad krijgt, knip die dan 
meteen weg 

Japanse Kornoelje
Cornus kousa 

Snoei niet als het vriest  Na de winter het dode 
hout wegknippen. 
Snoei terug tot op het 
levende hout. 

  Modelleren van deze 
struik kan eind juni, na 
de bloei. Denk aan de 
naar binnen groeiende 
takken. 
 

Als een bonte variëteit 
ook takken met groen 
blad krijgt, knip die dan 
meteen weg. 

Rode Kornoelje 
Cornus sanguinea 

Snoei niet als het vriest  Als de struik echt te 
groot is geworden, kunt 
u voor een flinke snoei 
het beste in maart 
snoeien.*1  
U kunt de struik echter 
ook verjongen.*2 

 

    

Witte Kornoelje 
Cornus alba 

Snoei niet als het vriest  Als de struik echt te 
groot is geworden, kunt 
u voor een flinke snoei 
het beste in maart 
snoeien.*1 

    

 

*1: 
Met flink snoeien bedoelen wij dat de hele struik wordt terug gesnoeid tot op ongeveer 40 cm. hoogte. Snoei wel het liefst boven de eerste vertakkingen. Des te meer 
vertakkingen er na de snoei overblijven, des te bossiger zal de Kornoelje straks weer uitgroeien. 
 
*2: 
Als u de Kornoelje wilt verjongen, kunt u dat het beste in etappes doen. Snoei dan ca. 1/3 van de takken die uit de grond komen weg. Verdeel de keuze van takken over de 
struik; snoei dus ook takken uit het hart van de struik weg. Het jaar daarop kunt u dit met andere takken herhalen (niet met de nieuwe uiteraard). Na 3 jaren heeft u de struik 
dan helemaal vernieuwd. 

 


