
De gouden 
snit oogt 
het mooist 

Meestersnoeier Dirk Aneca brengt met 
heggenschaar en snoeimes de buxus en  
taxus in de kasteeltuin weer in vorm.  
“Je moet respect en eerbied hebben voor  
wat in vroegere tijden is gemaakt.” 

D o o r  C H A N T A L  O P H U I S

Minutieus hanteert Dirk Aneca de heggenschaar.  
Laag voor laag knipt hij de buxus en taxus in de 
formele tuin bij. Rond de oranjerie staan kleine haagjes 
en planten die kunstzinnig gevormd zijn, sommige 
wel enkele meters hoog. Om daarbij te komen, klimt 
hij op een trap of een steiger. “Het valt hier nog mee. 
Ik werk ook weleens op steigers met loopplanken van 

vijf meter ertussen”, zegt hij met een 
grijns. De Belg is specialist op het 
gebied van vormsnoei, alhoewel hij 
die term direct corrigeert. “Eigenlijk 
heet wat ik doe topiary (op zijn Engels) 
of in het Frans, wat ik zelf gebruik, 
topiaire. Vormsnoei is veel breder, dat 
is ook toe te passen bij bijvoorbeeld 
rozen en fruitbomen. Bij topiaire gaat 
het om het maken van herkenbare 
vormen waarbij je de boom of struik 
als het ware beheerst.” 

  

Hart en oog

Aneca, verbonden aan 
European Boxwood and Topiairy 
Society Belgium, heeft veertig jaar 
ervaring. Hij werkt op verschillende 
landgoederen in Nederland en België 
en dit jaar voor het eerst op Twickel. 
In de formele tuin staan veel topiaires, 

waarvan enkele al tussen de 150 en 200 jaar oud zijn. 
Tuinbaas Rick Mensink: “We weten dat de meeste 
topiaires hier al staan vanaf minstens 1907 toen de  
tuin werd aangelegd, maar uit rekeningen blijkt dat 
een aantal toen al zeker een jaar of 50 oud was.”  
Tot dusver snoeiden hoveniers zelf de buxus en taxus 
maar Mensink is verguld met de komst van de Belg: 
“Dirk heeft enorm veel ervaring met topiaire. Met 
zijn expertise kunnen wij alleen maar ons voordeel 
doen.” Aneca: “Topiaire knippen wordt niet op school 
aangeleerd. Je moet er ervaring, maar ook hart en oog 
voor hebben. Dat maakt het ook moeilijk dit vak over 
te dragen. Het is delicaat werk.”

Foute boel

Onder het toeziend oog van Mensink en 
hovenier Marc ter Horst aarzelt Aneca niet bij het 
bewerken van de topiaires. En dat is wel even 
schrikken voor Marc. “Zo rigoureus als Dirk snoeit,  
heb ik nooit gedurfd. Ik vind het heel mooi om te 
zien hoe hij het aanpakt.” Op zijn beurt schrok Aneca 
afgelopen zomer, toen hij op Twickel de planten en 
struiken inventariseerde. “Foute boel, dacht ik.  
Er is jarenlang een eigen plan getrokken waardoor de 
vormen niet meer prominent aanwezig zijn. Ook is er 
soms teveel naar links of rechts gesnoeid waardoor er 
geen symmetrie meer is. Dat moet je niet willen in een 
formele, belangrijke tuin als die van Twickel.” 
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Met een elektrische schaar kan Aneca preciezer snoeien. “Je haalt 

bijvoorbeeld een bocht makkelijker.” (foto’s Piet Brummer)

Aan de hand van een voorbeeld legt Aneca uit wat hij 
bedoelt: “Pauwen zijn trotse beesten, zoals ze met hun staarten 
paraderen. In deze tuin hingen de staartveren naar voren over  
hun kopjes. Het kuifje was weggevallen, de voetjes niet meer 
zichtbaar. Die moeten juist net iets boven het plateau hangen  
om de aandacht nog meer op de topiaire te leggen. En de  
plateaus van de pauwen waren ook niet meer symmetrisch aan 
elkaar. Juist ook op de plek waar ze staan, bij de kruising van de 
hoofdassen, wil je dat spiegelbeeld graag hebben.” Aneca werkt 
vooral op het blote oog, maar voor het uitmeten van de plateaus 
gebruikt hij een laser. Af en toe, om de symmetrie terug te krijgen, 
grijpt hij bewust nog even niet in. “Ik laat de taxus op een aantal 
plekken flink aangroeien. Volgend jaar werk ik het dan verder bij. 
Dat geldt trouwens ook voor het verfijnen van de topiaires: op 
sommige plekken moet er eerst weer gespaard worden om een 
vorm er mooier in te krijgen.” 

Soms kan met een kleine ingreep - het toevoegen van een 
neusje bij een konijn – een vorm direct hersteld worden. Soms 
gaat het om een grotere verandering. Er staat bijvoorbeeld een 
eekhoorn, die misschien toch geen eekhoorn is: “Het beeld klopt 
niet. De staart gaat de verkeerde kant op. Het is meer een slak en 
dat kan ik er, in overleg met Twickel, ook van maken.” Aneca heeft 
‘respect en eerbied’ voor wat vroeger is gemaakt en tracht het 
zoveel mogelijk te behouden of terug te brengen. Zo transformeert 
door het knipwerk een ‘zonnewijzer’ weer in een slang, een 
symbool van godvrezendheid in vroegere tuinen. “Je moet kunnen 
zien dat het een slangenlijf is dat om zichzelf kronkelt, het ene 
deel moet dus op het andere komen te liggen. Nu was het teveel in 
elkaar gevloeid.” 

   
Gouden snit

Niet alle planten zijn geschikt voor topiaire. Ze moeten 
stevige takken hebben die op een bepaalde manier groeien. Een 
goede vakman ziet het kunstwerk al in een jonge plant, zegt Aneca: 
“En die ziet ook welke planten de ‘voddenplanten’ zijn. Dat klinkt 
niet zo aardig, maar ik bedoel de planten die niet geschikt zijn voor 
de echte kunstwerken, maar bijvoorbeeld wel voor een kegel of 
een bol.” Bij topiaire wordt de gouden snit toegepast: “Het aantal 
plateaus of ringen of bollen, dat kan van alles zijn, moet oneven 
zijn. Dat oogt het mooist!”
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