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Een knip- en scheerheg is een lijnvormig landschapselement, met aaneen-

geschoren.

1.  Het aanplanten van een heg kan plaats vinden tussen half november en  
  half maart, mits het niet vriest. Gebruik inheems materiaal, wat passend  
  is in de streek.

2.  Voor de aanplant van een heg wordt vaak gekozen voor 3-jarig bosplant- 
  soen met de maat 80-100 cm hoogte.

 
  van het wortelstelsel. Steek een gat, (houd de grond op de schop), plaats  

 
  weer in het gat, terwijl u het plantsoen vasthoudt. De grond iets aandu- 
  wen.

4.  Indien u niet direct alle bomen kunt aanplanten, dan kunt u ervoor kiezen 
 

  plaats uit. Het opkuilen kan door een gat in de grond te graven en daar 
 

  komen grond.

1.  Voor het ontwikkelen van een dichte knip- en scheerheg is de aanplant  
  van één rij met bosplantsoen voldoende. Per strekkende meter kunt u  
  vier stuks bosplantsoen aanplanten.

2.  Graaf een sleuf langs een gespannen lijn en vul deze op arme gronden  
  gedeeltelijk aan met compost. Let op! Gebruik (zeer) beperkte hoeveel-
  heid compost en meng het compost goed met de grond, dit om ver- 
  branding van de wortels te voorkomen! 

 
  wortels, zet het plantsoen in de sleuf met de wortels goed uitgespreid.  

 
  wortels te laten sluiten. 

Opkuilen plantmateriaal
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1.  Plaats een afrastering op 1 meter afstand van de aanplant, om de nieuwe 
  aanplant tegen vraat door vee te beschermen.

2.  Bladverliezende hagen kunnen het beste voor tweederde worden inge-
  kort bij het planten, met uitzondering van de beuk. Door in de beginjaren 

  met het knippen te laat begonnen dan ontstaat een brede, slappe haag 
  die kaal van onderen is. Esdoornhagen pas scheren als ze in blad staan 
  ivm ‘bloeden’. Liguster kan na aanplant worden teruggezet op 20 cm, 

   daarna vertakt de struik zich sterk en vormt zich een mooie dichte haag.

3.  Geef de jonge aanplant, indien mogelijk, met name de eerste twee jaar 
  na aanplant voldoende water in droge perioden en houd de haagvoet 
  onkruid vrij.

De naam knip- en scheerheg zegt het eigenlijk al: een heg moet geknipt of
 

 
In het algemeen worden de meeste heggen ongeveer 2 keer per jaar geknipt.
Bij een meidoornheg is het belangrijk de eerste keer te knippen voor de lang
ste dag van het jaar, in mei-juni. Dit maakt het knippen van deze heg een stuk

pen kan in september. Als de haag uit liguster bestaat, dan kunt u vaak wel 3 
keer per jaar knippen, omdat de liguster een snel groeiende struik is. Knip de 
heg wanneer het bewolkt en niet te warm is. Belangrijk is dat de onderkant 
van de heg iets breder uitgroeit dan de bovenkant, zodat de zon ook op de 
onderkant van de heg kan schijnen. De heg behoudt dan zijn besloten karak
ter.
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  Heg

Knippen heg eerste jaren.


