
Jouw Tuiny Forest onderhouden

Onderhoud algemeen
Met een Tuiny Forest haal jij een echt stukje 
inheems bos jouw eigen tuin in. En door de 
speciale manier van planten, is dit minibos ook 
nog eens behoorlijk onderhoudsvrij. Het eerste 
jaar hoef je niet veel meer te doen dan water 
geven. Omdat de ruimte in een (stads)tuin soms 
beperkt is, staan in het Tuiny Forest alleen bomen 
en heesters die goed tegen snoei kunnen. Zo 
kun jij jouw minibos een beetje in toom houden 
en nemen ze niet je hele tuin over. De bomen 
hebben wel ieder hun eigen snoeiperiode. In onze 
snoeikalender zie je wanneer je wat kunt snoeien.

Zo houd jij jouw bos gezond
Het devies bij Tuiny Forest is de natuur zoveel 
mogelijk haar gang laten gaan. Toch wil je 
waarschijnlijk niet dat jouw bos 20 á 30 meter 
hoog wordt. Om jouw bosje gezond en een beetje 
in toom te houden, moet je drie dingen doen: 
mulchen, water geven en snoeien.

1. Mulchen
Mulch is een laag stro van 15 cm dik. Deze 
mulchlaag speelt een belangrijke rol in jouw bos. 
De mulchlaag die je bij het aanplanten van jouw 
bos hebt aangebracht, wordt langzaam steeds 
dunner. Het composteert deels, vogels nemen 
het mee als nestmateriaal of het waait weg. Vul 
in het najaar, als het meeste blad gevallen is, de 
mulchlaag weer aan tot ongeveer 15 cm. Gebruik 
hiervoor stro, blad, grasmaaisel of een mengsel 
hiervan en zorg ervoor dat de laag enigszins 
luchtig blijft.

Nut van mulch
• De bodem en het bodemleven beschermen

tegen direct zonlicht.
• Er groeit minder onkruid, dus meer voeding

voor jouw boompjes.
• De bodem wordt beschermd tegen uitdroging

in de zomer en tegen vorst in de winter.
• De mulchlaag wordt afgebroken tot humus,

wat weer voeding is voor jouw bos.

2. Water geven
De eerste twee jaar is het belangrijk om het bosje 
in droge periodes water te geven. Maar hoe weet 
je nu of jouw minibos water nodig heeft? Je kan 
(1) voelen of de grond onder de mulchlaag droog
of nat is en (2) kijken of de blaadjes in je bos
slaphangen.
1. Voel onder de mulchlaag. Voelt dit vochtig aan,

dan heeft jouw bos voldoende water. Als de
bodem niet meer vochtig aanvoelt, geef dan
een paar gieters (regen)water.

2. Als de blaadjes van jouw bomen in de ochtend
slaphangen, dan is het ook tijd om water te
geven. Geef dan ook een paar gieters (regen)
water.

Zolang de grond onder de mulchlaag vochtig is en 
de blaadjes niet slaphangen, hoef je geen water 
te geven. Jouw bomen en struiken gaan zelf met 
hun wortels op zoek naar water in de grond. Als je 
te vaak water geeft, wortelen de planten niet diep 
genoeg en zijn ze kwetsbaarder bij droogte.

3. Snoeien
In jouw Tuiny Forest staan bomen en heesters die 
tussen de 10 en 30 meter hoog kunnen worden. 
We hebben gekozen voor soorten die goed tegen 
snoeien en toppen kunnen. Je kunt jouw Tuiny 
Forest daardoor zo hoog of laag houden als jij zelf 
wilt. Ons advies is om het op de bomen op 3 á 4 
meter hoogte te houden en de heesters op 1 á 2 
meter. De kruiden hoef je niet te snoeien.

Snoeikalender
Het is belangrijk om jouw bos op het juiste 
moment en op de juiste manier te snoeien. De 
bomen en heesters kunnen tegen een stootje, dus 
wees niet bang zijn om de schaar erin te zetten. 
Sprinklr en IVN hebben een snoeikalender en 
snoei-instructie gemaakt om je hierbij te helpen. 



Winter Lente Zomer Herfst
Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov

1. Mulchen X X
2. Water geven X X X X X X
3. Snoeien Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov
Boswilg X X
Egelantier X
Gewone Haagbeuk X
Hazelaar* X X
Hondsroos* X X X
Meidoorn* X X
Rode Kornoelje X X
Sleedoorn X X
Sporkehout X X
Veldesdoorn X X X
Vlier* X X
Wilde Kardinaalsmuts X X
Wilde Lijsterbes X X X X
Winterlinde* X X
Zoete kers X X

* Dit zat in een eerder pakket.


