
Hagen, heggen en houtkanten zijn beeldbepalende landschapselementen. Vroeger 
werden deze lijnvormige structuren aangeplant als perceelsafbakening of als natuurlijke 
beschutting voor het vee tegen regen en wind.

Voor veel diersoorten is een aanwezigheid van hagen, heggen en houtkanten essentieel. 
Deze elementen vormen een biotoop op zich en worden gebruikt om te schuilen, te rusten, 
te nestelen of als voedselvoorraad. Het zijn bovendien ideale stapstenen of corridors in de 
open ruimte. Wanneer je als paardenhouder hagen, heggen en/of houtkanten aanplant, 
bouw je mee aan het landschap. Hou wel steeds voor ogen wat al aanwezig is in het 
landschap en bekijk zeker ook welke landschapselementen typisch zijn voor jouw regio. 
Voor advies omtrent de typische landschapselementen en de te gebruiken plantensoorten, 
neem je best contact op met het regionaal landschap uit jouw buurt.

AANDACHTSPUNT 
- Gebruik inheemse en zoveel mogelijk autochtone plantensoorten. Neem zeker eens een 

kijkje op de website van Plant van Hier!
- Voer plantwerken uit wanneer de planten in rust zijn (winterperiode: nov-feb). 
- Hou je steeds aan de geldende regels en neem voldoende afstand van de perceelsgrens!

 

 HAGEN
Je kan kiezen voor een uniforme haag, maar een gemengde haag (+/- vier plantensoorten) 
draagt in hogere mate bij aan de diversiteit in het landschap. Door de haag op borsthoogte 
te snoeien behoud je steeds het zicht op je paardenweide en het omliggende landschap. 

 HEGGEN
Een heg laat je wat wilder uitgroeien zodat deze bloemen en vruchten draagt. Een heg 
neemt dus makkelijk enkele meters in beslag. In een natuurlijke paardenweide komt een 
uitgegroeide bloesem- en bessenheg volledig tot zijn recht. De natuurwaarde van een heg 
ligt zeer hoog omdat deze tal van insecten en vogels aantrekt.

 HOUTKANTEN
Een uitgegroeide houtkant bestaat uit hogere houtige aanplantingen met een 
bosrandkarakter en heeft een breedte van drie tot vijftal meter.

HAGEN, HEGGEN EN 
HOUTKANTEN

PAARD IN HET LANDSCHAP

TIP
Scherm je bomen af tegen vraat. Zo voorkom je dat jouw 
paarden de planten opeten (bij jonge aanplant) of dat de bomen 
afsterven doordat ze ontschorst worden. Zet de afsluiting op 
minstens 1 meter van de planten en stem de hoogte af op de 
grootte van je paarden. Ze mogen niet bij de kern van de planten 
kunnen. De afsluiting plaats je bij voorkeur na de plantwerken.



HAGEN, HEGGEN EN HOUTKANTEN
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Met de steun van ELFPO

 PLANTTIPS ONDERHOUD

HAGEN  Reken voor een haag op vier planten per lopende 
meter. Plant steeds een aantal planten van 
dezelfde soort langs elkaar, zo voorkom je dat 
dominante soorten gaan overheersen. 

Een haag wordt een à twee keer per groeiseizoen 
geschoren. 

HEGGEN Reken voor een heg op drie planten per meter. 
Je kan een heg aanplanten met één of met twee 
rijen  plantgoed.

Het onderhoud van een heg beperkt zich in het 
groeiseizoen tot het weghalen van hinderlijke 
takken. Een grotere snoeibeurt in de winter kan 
een al te weelderige groei inperken.

HOUTKANTEN Plant de bomen en struiken in twee tot drie 
rijen. De afstand tussen de rijen bedraagt één 
meter. De afstand tussen twee planten in de rij 
bedraagt eveneens één meter.

De houtkant wordt om de vijf tot tien jaar gekapt 
waarbij de stammen worden afgezet op 10 tot 
30 cm boven de grond of boven de bestaande 
stobbe (afgezaagde stam). De boom wordt best 
afgezaagd op een hoogte die ongeveer gelijk is 
aan de diameter van de stam. Kap de houtkant 
gespreid over een aantal jaren, zodat de 
natuurfunctie van de houtkant bewaard blijft. De 
planten schieten terug uit na de kap.
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