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Een heg is een mooie,
betaalbare en onderhoudsvriendelijke oplossing
om je tuin af te scheiden en
een fijne plek voor vogels.

Plant een heg
In plaats van een houten of stenen
schutting kun je ook hagen en
struiken planten als erfafscheiding.
Doordat de bladeren water
verdampen, dragen hagen en
struiken bij aan een koelere tuin. De
wortels van een groene haag zorgen
dat de bodem doorlatend blijft en
het regenwater makkelijker weg
kan zakken. Goede haagsoorten zijn
bijvoorbeeld de liguster, berberis,
hondsroos, egelantier, vlier,
kardinaalsmuts, meidoorn, Spaanse
aak, beuk en de haagbeuk.
Groene erfafscheidingen zorgen
voor veel leven in de tuin: hagen en
struiken bieden schuilplaatsen en
voedsel aan allerlei vogels, insecten
en kleine zoogdieren.

Voor deze klus heb je nodig:
materialen
• haag- of struikplantjes
• goede compost of tuinaarde
gereedschappen
• spade
• handschoenen
• meetlint of touw
beste planttijd
• herfst of vroege voorjaar

Moeilijkheidsgraad

Zo doe je dat!
1. Graaf een geul
Bepaal de plaats van de haag met een
hulplijn en graaf bij plantgoed met kluit
een geul van tweemaal de breedte en
diepte van de kluit.
2. Verbeter de grond
Vul de geul gedeeltelijk aan met compost
en tuinaarde (speciaal voor hagen).
Wees voorzichtig met meststof, dit kan
de wortels beschadigen.
3. Bescherm de wortels
Verwijder de pot of spreid de wortels
voorzichtig uit. Zorg ervoor dat de
wortels niet uitdrogen. Dompel ze
bijvoorbeeld onder in water.
4. Plaats de haagplantjes
Voor een brede haag kunt je de planten
om en om in twee rijen neerzetten. Zet
de planten net zo diep in de grond als
ze op de kwekerij stonden, dat is aan de
wortelhals te zien.
5. Grond terugscheppen
Schep de grond met compost terug, druk
aan en geef ruim water.

6. Direct snoeien
Door de planten direct met een derde
terug te knippen krijg je een goede
vertakking en een mooie dichtgegroeide
haag.

Onderhoud
• Jonge haagplanten zijn gevoelig voor droogte: geef ze voldoende water. Bescherm de bodem tegen
verdamping en onkruid met een laag bladeren of compost.
• Zeker in de eerste jaren kun je de haag ieder voorjaar en najaar goed bemesten met compost of
speciale hagenmest die bij het tuincentrum verkrijgbaar is.
• Snoeien doe je tijdens het groeiseizoen: half maart – half oktober. Het snoeien begint al na het
aanplanten. Hoe vaker je een haag knipt des te strakker en dichter deze wordt. Dat komt omdat
wanneer je een stukje van de haag afknipt, de haag op dat punt gaat vertakken.
• Met het snoeien van de haag bepaal je ook de vorm van de haag. Je kunt bijvoorbeeld een touw tussen
twee palen spannen om er zeker van te zijn dat je recht snoeit.
• Let er bij coniferenhagen op dat je niet te diep knipt. De kale takken in de haag lopen niet meer uit. De
haag moet een beetje gedekt blijven met groen.
• Bij een beuk of haagbeuk kunnen na het snoeien de jonge blaadjes, die opeens aan het zonlicht worden
blootgesteld, wat verbranden. Dit is niet erg en na een paar weken zullen de blaadjes weer groen
worden. Je kunt deze ‘zonnebrand’ voorkomen door op een bewolkte dag te snoeien. Wil je de beuk
meer drastisch terugsnoeien, doe dit dan in de winter.

Begroeide hekjes
In plaats van een haag kun je ook een groene erfafscheiding
maken door klimplanten te laten groeien tegen een hek of rek.
Klimplanten zijn verkrijgbaar in verschillende soorten en maten.
Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor klimplanten met bloemen, zoals
de blauwe regen, of voor klimplanten die vruchten geven, zoals
bramen, bessen of druiven. Voor advies kun je terecht bij een
medewerker van het tuincentrum.

Klimplanten tegen een schutting
Ook een houten schutting kun je mooi laten begroeien met
klimplanten. Bijvoorbeeld met de Parthenocissus tricuspidata. De
bladeren van deze klimplant kleuren in het voorjaar brons, in de
zomer groen en in het najaar prachtig rood tot donkerpaars. Een
andere bekende schuttingplant is de klimop.

