
25www.boomzorg.nl

Tegenwoordig moet nu alles met de hoogwerker 

en motorzaag gebeuren. Een ETW-er die bezig 

is met snoeien staat nog niet garant voor de 

levering van kwaliteit: sommige ETW-ers hebben 

meer interesse voor het slopen van een boom 

dan voor het echte vak begeleidingssnoei. 

Op één top zetten, dat wil zeggen een doorgaan-

de spil creëren, wordt soms wel heel letterlijk 

genomen. Vol gas wordt de motorzaag op de tak 

gezet, met vaak schade als gevolg. Uitgescheurd, 

door de takkraag, of onder een verkeerde hoek 

wordt de tak afgezaagd. Met het zaagsel nog in 

de ogen wordt naar de volgende boom gereden 

en de volgende tak wordt eraf gerost, als de aan-

tallen maar gehaald worden. Er zijn echter manie-

ren om begeleidingssnoei op een verfijndere en 

meer accurate manier uit te voeren.

Hoe gebruik je de top- en stokschaar? 

Werken vanuit de hoogwerker in bomen geeft 

ook geen totaalbeeld van de boom, waardoor de 

boom vaak te hoog wordt opgesnoeid. 

Bomen in de begeleidingsfase tot een diameter 

van 15 cm moeten eigenlijk handmatig gesnoeid 

worden vanaf de grond, zodat er overzicht is over 

welke tak verwijderd dient te worden. Met de 

topschaar kun je prima vanaf de grond snoeien 

en kun je veel onnodige en onbenullige schades 

voorkomen. Hoe krijg je de aannemer aan de 

topschaar? Sommigen weten het bestaan er 

niet eens van! Neem dan een eigen topschaar 

mee van huis, en laat de aannemer zien hoe 

het werkt. Als de aannemer ziet en voelt dat de 

kwantiteit van snoeien omhoog gaat met een 

goede kwaliteit, dan hebben ze er altijd wel oren 

naar. 

 

De topschaar wordt met de haak in de oksel 

gelegd en je trekt aan het touw om een knip-

beweging te maken. De schaar knipt van onder 

naar boven en daardoor knip je een gladde wond 

en scheurt de tak nooit uit. De tak wordt, als 

je er haaks op staat, keurig langs de takaanzet 

afgeknipt. Het werkt snel en laat een gladde 

wond na. Ook is er geen schade in de kop door 

zwiepen en het haperen van de zaag en is er 

geen belemmering van andere takken. 

De stokzaag is een zaagje op een stok die je 

handmatig bedient, je zaagt dus vanaf de grond. 

De keuze tussen topschaar en stokzaag bewijst 

zich in de praktijk. Vooral bij jonge bomen die 

nog in de aanslagfase zitten, waar je eigenlijk 

niet in kunt zagen, is de topschaar de uitkomst.

Herco Vlottes, boombeheerder gemeente Almere,
gebruikt de topschaar: Door aan het touw te trekken 
maakt hij een knipbeweging.

Snoeien met  verstand voor een duurzaam 
bomenbestand 
De topschaar weer terug van weg geweest

De stokzaag De topschaar

Wie kent nu nog de Folsche- en hengstezaag als stokzagen en gebruikt de topschaar voor begeleidingssnoei? Haast niemand. Het meeste 
werk wordt gedaan met de hoogwerker en de motorzaag. Boombeheerder Herco Vlottes, in wiens ogen begeleidingssnoei een echt vak is, 
pleit ervoor om de oude middelen weer uit de kast te trekken, omdat je er netjes en gemakkelijk mee kunt snoeien. 
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werkt al ruim 25 jaar als 

gespecialiseerd 

boomverzorgingsbedrijf 

vanuit Midden-Nederland met 

uitsluitend vakbekwame, 

gemotiveerde mensen die passie 

hebben voor hun vak!

Met gepaste nuchterheid én 

idealisme staan wij borg voor 

optimale kwaliteit.

Onze filosofie: “De boom als 

natuurlijk organisme waarbij 

natuurwetten gerespecteerd dienen 

te worden!”

Door onze filosofie, specifieke kennis 

en zeer ruime ervaring zijn wij 

een ideale partner bij zowel 

voorbereiding als realisatie als het 

gaat om bomen en hun verzorging 

binnen de openbare ruimte.


