Plant nu de Lente
Bloemen en groen, ongelooflijk wat ze met je doen

Onderhouds- en
planttips

Planten kan vanaf half oktober, maar plant nooit bij te nat
weer of bij vorst. Bij de jonge
aanplant kan je uitgaan van
4 à 5 planten per strekkende
meter. Hoe kleiner de soort,
des te meer planten. Bij
buxus kan dat oplopen tot 8
à 10 planten per strekkende
meter.

Hedera (klimop)

• Bepaal de plantlijn, graaf een gleuf (30 cm breed, 35 cm diep), woel de bodem van plantgeul los,
verbeter indien nodig de bodem en plant daarin. Laat de wortels van de boompjes tijdens de aanplant
niet uitdrogen, en bescherm ze ook bij het transport steeds goed met een dekzeil. Na aanplant zeer
goed aandrukken. Bij najaarsaanplanting is de bodem voldoende vochtig, te veel water verhindert juist
de aanmaak van nieuwe worteltjes en geeft zelfs kans op verrotting van de bestaande wortels. Geef
haagplanten groter dan 1 meter een steundraad op 60% van de hoogte van de plant en bind individueel aan. Geef het eerste jaar na aanplant bij droogte van april tot augustus overvloedig water.
• Snoei direct na het planten de langste takken voor de helft bij voor een goede
vertakking. Daarna is knippen ieder jaar mogelijk vanaf eind mei. Bij voorkeur
rond 21 juni en niet later dan eind augustus. Snoei niet tijdens droog en
warm zomerweer, dat geeft verbranding. Een haag die in de nazomer
nog nagroeit, maar wel strak moet zijn, mag je half september nogmaals snoeien. Later snoeien kan nachtvorstschade geven.
• Geef in het voorjaar een goede basismesting, maar overdrijf zeker
niet.
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Planten in het najaar

geeft je bomen en struiken
een voorsprong in de lente.

Hagen

Hagen bepalen het beeld van de
tuin. Er worden dan ook hoge eisen
aan gesteld: ze moeten een dichte
vertakking hebben, goed bebladerd zijn, en een gesloten geheel
vormen. Ze schenken je privacy,
en kunnen ook binnen een tuin
verschillende delen afschermen.
Lage hagen, halfhoge hagen,
hoge hagen, bladverliezende of
bladhoudende, ondoordringbare
hagen… Strak gesnoeid of natuurlijk los. Keuze genoeg!

Bladverliezend
Aanraders:
Carpinus betulus (haagbeuk): een klassieker die dichtgroeit met sterke takken. Groeit ook goed op
zware kleigrond. In de herfst kleurt de haag opvallend geel. Na de eerste nachtvorst laat de haagbeuk
de meeste bladeren vallen. Loopt uit begin april. Verdraagt beter schaduw dan beuk. Te brede hagen
verdragen zonder probleem diep terugsnoeien .
Acer campestre (veldesdoorn): frisse roodgr ene uitlopers in voorjaar, mooie (oranje-gele) herfstverkleuring, verliest na de eerste vorst alle bladeren waardoor de takkenstructuur mooi tot zijn recht
komt.

Soorten

Groenblijvende hagen
Coniferen
Aanrader: Taxus is een middelmatige groeier: reken op een 30 à 40 cm groei per jaar. Hij laat zich
zeer gemakkelijk scheren met weinig tot zeer weinig snoeisel. Taxus verdraagt vrij goed droge periodes. Hij heeft nood aan een goed drainerende bodem en groeit op elke grond. Hij heeft weinig last van
de wind en verdraagt zowel zon als schaduw. Let er bij aankoop op dat
de coniferen dicht vertakt en mooi
donkergroen zijn.
Let op: taxus is giftig. Het snoeisel dient onmiddellijk verwijderd
te worden. Gebruik het niet langs
een paardenweide.

Tussen bladverliezend en groenblijvend
Aanrader:
Fagus (beuk): beuk houdt in de winter een fraai goudbruin, dor blad vast tot het nieuwe blad in het
voorjaar verschijnt. Voordat het blad verdort, ontstaat een mooie herfstkleur. Beuk groeit op alle gronden op voorwaarde dat deze goed draineren, staand water is nefast. Let bij de aankoop van beukenplanten op een goede vertakking tot onderaan! Niet te verwarren met haagbeuk.
Bloeiende hagen zijn extra aantrekkelijk. Ze hoeven niet strak geschoren te worden, wel teruggeknipt. Haal er elk jaar de zwaarste takken uit.
Aanraders: Elaeagnus (olijfwilg): in de herfst heerlijk geurende zilverwitte bloempjes; Prunus lusitanica
(Portugese laurierkers): bloeit in de lente met witte bloemtrossen; Ribes sanguinem: bloedrood bloeiend; sierappel…

Heesters
Aanraders:
Ilex (hulst): stijlvolle groenblijvende haagplant, zowel voor strakke
formele hagen als informele heggen, bovendien ondoordringbaar
door het stekelige blad.
Ligustrum (liguster): de haagheester bij uitstek en oersterk
Buxus (palmboompje): een ideaal
laag sierhaagje rond een kruidenperkje, rozentuin of zelfs in de moestuin. Buxus verdraagt geen natte
bodem, dus opletten met afwatering
van verharding. Hij verdraagt zowel
zon als halfschaduw.

Hagen met bessen vormen een dichte haag waaraan ook lekkere vruchten groeien. Besdragende
haagheesters groeien liefst wat ‘los’ en worden maar licht gesnoeid.
Aanraders: Pyracantha (vuurdoorn), Mespilus (dwergmispel), Crataegus (meidoorn), Ilex (hulst), Juniperus (blauwe jeneverbes), Mahonia (mahoniestruik), vlierstruiken…
Ook een gemengde haag is een optie! Als je er de ruimte voor hebt
(wordt gemakkelijk 2 à 3 meter breed), geeft dit een prachtig resultaat.
Een gemengde haag is bovendien een lusthof voor vogels. Je plant
ze best op 50 cm afstand en in een dubbele rij. Snoei elk jaar de
dikste takken van onderen uit.
Aanraders: combineer Crataegus (meidoorn), Ligustrum (liguster),
Acer campestre (veldesdoorn), Viburnum opulus (sneeuwbal),
Amelanchier (krentenboompje), Euonymus (kardinaalsmuts), Corylus (hazelaar) (nootjes!), rode en gele Cornus (kornoelje)…

Carpinus betulus

(haagbeuk)
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