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Crataegus monogyna
Eenstijlige meidoorn
Deze bladverliezende haag draagt doornen op de takken en kan dus goed
gebruikt worden als ondoordringbare afsluiting. In de lente bloeit hij uitbundig
met een witte bloei. Na deze bloei worden er rode vruchtjes gevormd. Hij
draagt een klein diep ingesneden groen blaadje met een roodachtige
onderzijde. Het grote voordeel is dat de meidoorn ook op moeilijke, zware
gronden, gedijdt. '
Deze haag is de voorloper van de moderne prikdraad. De boeren gebruikten
de meidoorn om hun weiden af te boorden en het vee binnen te houden. De
doornen zorgden er immers voor dat de koeien de planten niet lusten en er Bij
jonge planten is de stam nog glad maar naarmate dat hij ouder wordt is de
stam gegroefd. Hij heeft een zeer landelijk karakter doordat hij vroeger veel
als afsluiting gebruikt werd bij weiden als veekering. Dit omdat de takken
doornen hebben. Deze plant verdraagt zeer gemakkelijk snoei en kan indien
nodig diep ingesnoeid worden in het voorjaar. In mei-juni heeft hij een
uitbundige witte bloei die veel bijen en insecten aantrekt. Hierna verschijnen
de besjes die eerst groen zijn en daarna naar donkerrood verkleuren. Deze
besjes zijn zeer geliefd bij vogels. Deze plant is ook goed te combineren in
een haag met ander planten zoals Prunus spinosa of Acer campestre.
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Kenmerken
Bloemkleur

Geelgroen

Bloeiperiode

mei - juni

Bladkleur lente

Groen

Bladkleur zomer

Groen

Bladkleur herfst

Geel

Winterbeeld

Bladverliezend

Schorskleur

Bruin

Groeivorm

Opgaand

Groeikracht

Matig

Hoogte volgroeide
plant

1.20 tot 3.00 m

Vruchtsoort

Bes

Vruchtkleur

Rood

Standplaats

Zon - Halfschaduw Schaduw - Bestand tegen
zeewind

Aantal per vierkante
meter

20

Aantal per lopende
meter

5

Snoeiperiode

In de zomer

Te gebruiken
potgrond

Bodemverbeteraar
universeel

Aanbevolen
plantvoeding

Organische meststof voor
hagen

Gebruikswaarde

Bijenlokker Hagen/Blokhagen Houtkant - Vlinderlokker Vogellokker

Belleplant

30/07/2021 - Pagina 3 van 3

Fotogalerij

Aalterbaan 234b
9990 Maldegem

Tel.050 712 221
E-mail: info@belleplant.be

