
Hagen vormen een natuurlijke afsluiting rond eigendommen, weiden en boomgaarden. Ze duiden 
perceelsgrenzen aan en houden ongewenste elementen buiten en eigen dieren binnen. Ze bieden 
schuil- en voedselgelegenheden voor vogels en tal van andere dieren. Wanneer een haag begint uit 
te groeien, wordt de ecologische waarde hoger doordat de planten meer bloesems en bessen kunnen 
aanmaken. Om de haag  compact te houden is beheer noodzakelijk.

 WAT IS EEN HAAG?
Een haag bestaat uit een dicht bijeen geplante rij van houtige soorten die in vorm gesnoeid 
kunnen worden. Afhankelijk van de grootte van het plantsoen, worden er 3 tot 5 planten per meter 
aangeplant. Soorten die gebruikt kunnen worden bij de aanplant van een haag zijn meidoorn, hulst, 
veldolm, hondsroos, sleedoorn, haagliguster, haagbeuk, beuk en zomerlinde. De soortenkeuze is 
regionaal gebonden.

 WAAROM IS BEHEER ZO BELANGRIJK?
Een haag kan op verschillende manieren beheerd worden. Zo kan je een dichte, strakke haag 
bekomen die kan dienen als veekering of afsluiting. Je kan een haag ook wat wilder laten uitgroeien. 
Wanneer een haag niet beheerd wordt, kan deze op termijn een houtkant of bomenrij vormen. 

 WAT IS HET BESTE MOMENT OM TE SNOEIEN?
Strakke hagen worden afhankelijk van het moment waarop ze bloeien beheerd. Lentebloeiers 
(hulst, veldolm, hondsroos, sleedoorn…) worden na de bloei gesnoeid. Zomerbloeiers 
(haagliguster, sporkehout) worden in de winter geschoren. Bladverliezende soorten zoals beuk 
worden een eerste keer voor 21 juni en een tweede keer in september gesnoeid. Haagbeuk 
wordt voor 21 juni gesnoeid. Meidoorn wordt enkel in de winter geschoren om de verspreiding 
van Bacterievuur te voorkomen. In het geval van een gemengde haag kies je best op basis van de 
dominante soorten.

Verder is het goed te weten dat hagen voor veel vogelsoorten de nestlocatie bij uitstek zijn en 
je deze dus beter niet snoeit tijdens het broedseizoen (15 maart tot en met 15 juli). Ga je toch 
snoeien? Kijk dan op voorhand eens of er geen nestjes zijn. Laat de haag indien nodig nog even 
met rust. Het beheer bij iets wilder uitgroeiende hagen is beperkt tot het verwijderen van takken 
die overhangen en voor hinder zorgen voor de omgeving. Bij een erg weelderige groei van de wild 
uitgroeiende haag kan men de haag in de winter een fellere snoeibeurt geven.
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 HOE GA JE BEST TE WERK?

 HULP NODIG? 

Deze infofiche is opgemaakt door RLM vzw in het kader van het project Landschapsbeheer op Maat. 
Om een duurzame impact te hebben op het landschap en klimaat is optimaal beheer van kleine 

landschapselementen noodzakelijk om aanplanten gezond oud te laten worden. 
Deze fiche geeft informatie over het hoe en waarom van correct beheer.

1. Reken voor een haag op 3 tot 5 planten per meter. Plant steeds een aantal planten van dezelfde 
soort langs elkaar, zo voorkom je dat dominante soorten overheersen. 

2. Gebruik steeds scherp en schoon gereedschap. Roestige vuile scharen kunnen makkelijk ziektes 
overbrengen. Reinig en ontsmet je gereedschap telkens met bleekwater of ontsmettingsmiddel om 
overdracht van ziektes te voorkomen. Verwijder na het snoeien ook de snoeiresten.
3. Snoei na aanplant de zijdelingse uitlopers tot net boven een knop. Snoei ongeveer 1/3 tot de helft. 
De eerste jaren na aanplant is het aan te raden om water te geven tijdens droge periodes.
4. Om verbranding van de plant te voorkomen, snoei je best op een bewolkte maar droge dag.
5.Wil je een wild uitgroeiende haag? Snoei dan enkel de storende takken weg.
6.Indien er planten zijn afgestorven, en er gaten ontstaan in de haag, kan je deze best zo snel  
mogelijk vervangen.
7.Scheer de haag 1 à 2 keer per jaar op de gewenste hoogte en breedte. Scheer hierbij je haag in een 
A-vorm. Zo krijgen de onderste takken ook voldoende licht en zal de onderkant niet kaal worden.

Voor snoeitips kan je steeds bij ons terecht. Voor ondersteuning kan je beroep doen op ons 
beheerabonnement.

Haag met haagbeuk


