
groenblijvende 
hagen

Ligustrum ovalifolium - grootbladige liguster   
Semi-groenblijvend, groen blad, bloeit met 
witte bloemen in het late voorjaar.                          
grondeisen: doorlatende, verdraagt voch-
tige grond                              
aantal planten/lopende meter: 5 

Osmanthus burkwoodii - schijnhulst 
Bloeit in april/mei uitbundig met heerlijk 
geurende witte bloempjes.
grondeisen: vermijd natte grond
aantal planten/lopende meter: 3

Photinia fraseri ‘Red Robin’ - glansmispel 
In het voorjaar kleurt het blad opvallend hel-
derrood, witte schermbloei in april/mei.
grondeisen: weinig eisen
aantal planten/lopende meter: 2 à 3

Prunus lusitanica ‘Angustifolia’ - Portugese laurierkers
Donkergroen blad, bloeit met witte bloem-
pjes in mei/juni.
grondeisen: weinig eisen
aantal planten/lopende meter: 2 à 3

Taxus baccata - venijnboom 
Een traaggroeiende plant met donkergroene 
naalden, compacte groei. Perfect gesloten 
haag. Verdraagt zeer goed snoei.
grondeisen: vermijd natte grond
aantal planten/lopende meter: 3 à 5

Thuya plicata ‘Atrovirens’ - levensboom
Zeer compacte groene haag die snel groeit. 
Mooie frisgroene kleur. Verdraagt uitstekend 
snoei. Zeer dichte structuur. 
grondeisen: alle, goed doorlatende grond
aantal planten/lopende meter: 2

Hedera helix ‘Arborescens’ - Struikklimop
Voelt zich thuis zowel in volle zon als scha-
duw. Zeer winterhard. Verdraagt goed zee-
wind. Bloeit van juli tot september met kleine 
witgroene bloemen gevolgd door blauw-
zwarte besjes. Aantrekkelijk voor bijen.
Grondeisen: doorlatende grond, niet te nat
Aantal planten/lopende meter: 3 

Lonicera nitida - Chinese kamperfoelie
Zeer sterke en snel groeiende haag. De klei-
ne groene ovalen blaadjes lijken op die van 
buxus. Verdraagt zeer goed snoei. Is goed 
winterhard (maar kan bij strenge winters wat 
blaadjes verliezen). Ideaal voor hagen tot  
1 m hoogte.
grondeisen: weinig eisen
aantal planten/lopende meter: 3

Prunus laurocerasus ‘Otto Luyken’ - laurierkers
Een trage groeier, en daarom ook uitstekend 
als vakbeplanting. Vormt een compacte 
haag. Bloeit in de lente uitbundig met witte 
bloeiaren. Daarna volgen de zwarte besjes 
die zeer lang aan de plant blijven staan.
grondeisen: weinig eisen
aantal planten/lopende meter: 3

Viburnum tinus - sneeuwbal
Deze wintergroene haag bloeit van novem-
ber tot april met witte schermvormige bloe-
men. Na de bloei komt er een klein blauw 
besje in diezelfde schermvorm. Goed bruik-
baar voor  zowel losse als iets strakkere ha-
gen. Geschikt voor vormsnoei. 
grondeisen: goed doorlatende grond
aantal planten/lopende meter: 3

Onze selectie
Hogere hagen 

Elaeagnus ebbingei - olijfwilg
Een niet doorkijkbare haag. Heeft een opval-
lend taai glanzend grijsgroen blad met zilver-
grijze onderkant. In het najaar verschijnen 
sterk geurende witte bloemen. Kan uitste-
kend zeewind verdragen en gedijt ook goed 
op arme zandgrond. 
grondeisen: doorlatende grond, zandgrond
aantal planten/lopende meter: 3

 
Hedera hibernica - klimop

Volledig winterhard. Groeit zeer snel en 
vormt op korte tijd een dichte haag. Moet 
langs een afsluiting van gaasdraad worden 
geplant zodat hij naar boven kan klimmen.
grondeisen: doorlatende grond, niet te nat
aantal planten/lopende meter: 5 à 7

Ilex aquifolium ‘J.C. Van Tol’ - Beshulst
Glimmend donkergroene bladeren, geen 
stekels. Fors groeiend. Bloeit in het voorjaar 
met witte bloempjes. Vanaf de herfst een 
overvloed aan rode bessen die lang blijven 
hangen.
Grondeisen:  doorlatende, niet te natte grond
Aantal planten/lopende meter: 3 à 4 

Ilex meserveae ‘Blue Prince(s)’ - blauwe hulst 
Blauwgroene bladkleur, de bladstekels zijn 
zacht en prikken niet. Blue Prince is de man-
nelijke variant zonder bessen, Blue Princes is 
de vrouwelijke variant met talrijke rode bes-
sen.
grondeisen: doorlatende, niet te natte grond                                
aantal planten/lopende meter: 3 à 4
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Groenblijvende hagen garanderen privacy 
het hele jaar door. Een haag geeft structuur 
aan een tuin. Niet alleen als afbakening maar 
ook voor de opdeling in tuinkamers. Daar-
naast beschut een haag tegen wind en houdt 
een stekelige soort, zoals hulst, ongewenste 
gasten buiten. Hagen creëren schaduw en dat 
maakt een tuin levendig.

 Soorten en vormen
•	 Sommige	bladhoudende	hagen,	zoals	buxus	of	

hulst, groeien erg traag. Ze zijn meer geschikt 
als lage haag. 

•	 Andere	soorten	groeien	forser	door.	Wil	je	snel	
een hoge, dichte haag, kies dan voor variëteiten 
zoals de Portugese laurier of olijfwilg. Ze verlan-
gen wel iets vaker snoei.

•	 Een	wintergroene	én	bloeiende	haag?	Dat	kan.
Soorten als de schijnhulst, glansmispel of ligus-
trum geven dubbel plezier.

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

soorten zoals de liguster verdragen beter voch-
tige gronden dan bijvoorbeeld taxus.

•	 Bepaal	 hoe	 hoog	 de	 haag	mag	 worden.	 Kies	
een traaggroeiende soort voor lage hagen.

•	 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.

 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.

groenblijvende hagenLaat u be-hagen!

Onze selectie4 Verdeel de planten over de sleuf. Plant per lo-
pende meter 5 blote wortelplanten. Voor kluit en 
potplanten voorzie je 2 à 3 planten per lopende 
meter.

5 Geef het eerste jaar voldoende water.

 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 dicht 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.

Lage hagen

Buxus sempervirens - palmboompje
Zeer compact groeiend. Laat zich prima in 
allerlei vormen snoeien (best snoeien in de 
zomer, maar niet tijdens harde zon). 
grondeisen: alle gronden, kalkrijk - gebruik 
bij het planten buxuspotgrond
aantal planten/lopende meter: 7

Ilex crenata ‘Convexa’ - Japanse hulst 
Traaggroeiend en compact, ideaal voor een 
lage haag. Glimmend zwartgroen blad.                  
grondeisen: weinig eisen
aantal planten/lopende meter: 3 à 4

Choisya ternata - Mexicaanse Oranjebloesem 
Bloeit in voor- en najaar met kleine witte 
stervormige bloempjes die geuren naar 
oranjebloesem.  Frisgroen glanzend blad. 
Verkiest zon of halfschaduw.
grondeisen: goed doorlatende humusrijke 
grond
aantal planten/lopende meter: 3

Cotoneaster franchetti - dwergmispel
Een goede groeier. Laat zich gemakkelijk 
snoeien en vormt dan een sierlijke dichte 
haag. Mooie rode besjes in het najaar.
grondeisen: goed doorlatende humusrijke 
grond
aantal planten/lopende meter: 3 à 4 

 Tip
Veel groenblijvende haagplanten zijn uitstekend 
geschikt voor het vormen van  massieven of 
wolkvormen in de tuin. Ze geven ook in de winter 
structuur aan de tuin.
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