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Onze selectie
Acer campestre                 

Spaanse aak 
Mooie typische esdoornhaag met lichtgroe-
ne blaadjes die in de herfst verkleuren naar 
felgeel.             
grondeisen: verdraagt vochtigere grond                                       
aantal planten/lopende meter: 5 

Amelanchier lamarckii 
krenteboompje 
De ontluikende blaadjes zijn koperrood en 
worden groen in de zomer, bloeit met mas-
sa’s witte bloemtrosjes. 
grondeisen: verdraagt vochtigere grond                                    
aantal planten/lopende meter: 4

Carpinus betulus  
haagbeuk
Een klassieker in vele tuinen, wordt enkele 
weken vroeger groen dat een beukenhaag, 
verliest in de winter zijn bladeren. 
grondeisen: weinig eisen                            
aantal planten/lopende meter: 5 

Cornus mas
gele kornoelje
Bloeit rijkelijk met gele bloemen in het 
vroege voorjaar. Na de bloei verschijnen 
glanzende donkergroene bladeren en in de 
herfst eetbare besjes. Trekt vogels aan.
grondeisen: doorlatende grond
aantal planten/lopende meter: 3

Crataegus monogyna 
éénstijlige meidoorn  
Mooie sterke en stekelige haagplant die 
bloeit met zoetgeurende witte bloemen, 
speciaal blad.     
grondeisen: verdraagt vochtigere grond                                        
aantal planten/lopende meter: 5

Fagus sylvatica
groene beuk 
Behoudt ’s winters zijn verdorde bladeren, 
hierdoor zorgt groene beuk ook tijdens de 
winter voor de nodige privacy.
grondeisen: goed doorlatend 
aantal planten/lopende meter: 5

Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ 
rode beuk
Behoudt ’s winters zijn verdorde bladeren, 
hierdoor zorgt rode beuk ook tijdens de win-
ter voor de nodige privacy.
grondeisen: goed doorlatend                     
aantal planten/lopende meter: 5

Ligustrum vulgare ‘Atrovirens’ 
wilde liguster 
Semi-groenblijvend, bloeit van juni tot au-
gustus met zoetgeurende witte bloemen. 
grondeisen: verdraagt vochtigere grond
aantal planten/lopende meter: 5

Symphoricarpos chenaultii
sneeuwbes
Uitstekend geschikt als lage haag. Bladeren 
lopen vroeg uit en blijven tot in november 
aan de plant. Bloeit in juni/juli met klokvor-
mige roze bloempjes.
grondeisen: weinig eisen
aantal planten/lopende meter: 5
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Hagen zijn verrassend multifunctioneel.
Ze geven structuur aan een tuin: niet alleen 
als afbakening en voor de opdeling van  
tuinkamers maar ook als achtergrond van  
borders. Daarnaast beschut een haag tegen 
wind en houdt een stekelige soort, zoals 
meidoorn, ongewenste gasten buiten. Hagen 
creëren schaduw en dat maakt een tuin leven-
dig. Verrassend: een haag kan een vijver of 
terras verbergen. Bladverliezende hagen laten 
het licht door in de winter.

 Soorten en vormen
•	 Een	 haag	 kan	 op	 verschillende	 manieren	 op-

groeien: als strakke rechte haag, als haag in 
blokvorm of eerder als een open, losse struc-
tuur.

•	 Je	kan	opteren	voor	een	gemengde	haag	 (bij-
voorbeeld meidoorn, veldesdoorn en haag-
beuk...), of je kan met één enkele plantsoort 
werken.

•	 Ten	 slotte	 kan	 je	 kiezen	 voor	 een	 bloeiende	
haag zoals de krenteboom, de sneeuwbes of de 
liguster. Ook sierheesters zoals boerenjasmijn 
of spierstruik kunnen hiervoor gebruikt worden.

 Hoe kies ik een haag?
•	 Stem	 je	keuze	af	op	de	grondsoort.	Sommige	

soorten zoals de haagbeuk verdragen beter 
vochtigere gronden dan bijvoorbeeld beuk.

•	 Bepaal	 hoe	 hoog	 de	 haag	 mag	 worden.	 De	
meeste bladverliezende hagen zijn geschikt 
voor een hoogte vanaf 100 cm tot 300 cm.

•	Wil	je	snel	privacy,	kies	dan	voor	een	snelgroei-
ende	 haag	 (zoals	 haagbeuk).	 Denk	 wel,	 deze	
vraagt iets meer snoei dan een trager groeiende 
soort zoals de beuk.

•	 Hou	rekening	met	de	afstand	tot	het	perceel	van	
je buur. Neem minstens 50 cm afstand van de 
perceelgrens	(wettelijke	verplichting).

•	 Hagen	met	‘blote	wortel’	plant	je	van	november	
tot april. Hagen in pot kan je het hele jaar door 
aanplanten.

•	 Als	je	je	haagplanten	met	‘blote	wortel’	afhaalt	
in het plantencentrum met een open aanhang-
wagen,	 dek	 dan	 steeds	 de	 wortels	 af.	 Wind	
droogt de wortels immers zeer snel uit. Plant ze 
zo snel mogelijk of kuil ze in totdat je ze kan 
planten.
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 Hoe plant ik een haag?
1 Maak een sleuf van een spade breed en een 

spade diep voor blote wortelplanten. Bij kluit-
planten iets breder. 

2	Meng	bodemverbeteraar	(vb	Vivimus	universeel)	
met de uitgegraven grond: gebruik bij voorkeur 
bodemverbeteraar mét sporenelementen om 
de structuur van de grond te verbeteren.

3 Meng organische meststof met de aanwezige 
grond zodat de planten in goede, vruchtbare 
grond komen te staan. Gebruik nooit verse stal-
mest.

4	Verdeel	 de	 planten	 over	 de	 sleuf.	 Plant	 per	
lopende	 meter	 5	 blote	 wortelplanten.	 Voor	
kluit- en potplanten voorzie je 3 à 5 planten 
per lopende meter, afhankelijk van de soort en 
breedte van de planten.

5 Zorg voor steun: haagplanten hoger dan 1 me-
ter hebben bij aanplanting steun nodig om mooi 
recht te groeien. Plaats om de 4 à 5 meter een 
paal	en	span	horizontale	leidraden.	Je	start	40	
cm boven de grond en dan om de 30 cm.

6 Bevestig de haag met bindbuis aan de leidra-
den.

7 Snoei de haagplanten na aanplanting zijdelings 
bij, zo gaan ze mooi vertakken.

8 Geef het eerste jaar voldoende water.

 Verzorgen
Geef je haag één maal per jaar een goede orga-
nische bemesting. Dit zorgt voor een gezondere 
haag.

 Snoeien
•	Wens	je	één	maal	per	jaar	te	snoeien,	dan	doe	

je dit best eind juni. Als je twee maal per jaar 
snoeit, verkrijg je een nog dichter vertakte haag. 
Snoei dan best eind mei en eind augustus.

 
•	 Snoei	vanaf	het	begin	de	haagplanten	enkel	zij-

delings. Eenmaal de gewenste hoogte bereikt 
is, mag je ook in de hoogte snoeien. Enkel zo 
bekom je een mooie ondoordringbare haag.

•	 Voor	een	optimale	groei:	zorg	voor	schuin	ge-
snoeide	 kanten	 (bovenaan	 smaller	 dan	onder-
aan) zodat de volledige haag van zonlicht kan 
genieten.

 Tip
Haagplanten met ‘blote wortel’ zijn goedkoper dan 
in pot! Speciale prijzen voor grote hoeveelheden!
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Crataegus monogyna Carpinus betulus  Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ Ligustrum vulgare ‘Atrovirens’ 




