
1. Het aanplanten van een haag kan plaats vinden tussen november en maart, mits het niet vriest.
2.  Voor de aanplant van een haag wordt vaak gekozen voor 2-jarig bosplantsoen met de maat 60-  
 80 cm hoogte.
3.  Let op dat u niet te diep plant. De diepte is afhankelijk van de omvang van het wortelstelsel. Steek  
 een gat, (houd de grond op de schop), plaats het plantsoen zo dat alleen de wortels in het gat zit 
 ten. Gooi de grond weer in het gat, terwijl u het plantsoen vasthoudt. De grond iets aan   
 duwen.
4.  Indien u niet direct alle struiken kunt aanplanten, dan kunt u ervoor kiezen  
 om ze tijdelijk op te kuilen. Kies hiervoor een vochtige schaduwrijke plaats  
 uit. Het opkuilen kan door een gat in de grond te graven en daar de 
 struiken met de wortels in te zetten. Bedek de wortels met de vrijgekomen  
 grond. 

PATRIJZENHAAG
AANLEG EN BEHEER

ALGEMENE AANPLANTINSTRUCTIE

SPECIFIEKE AANPLANTINSTRUCTIE

opkuilen

Stichting Landschapsbeheer Gelderland adviseert 
bewoners van het buitengebied over de aanleg en beheer 
van kleine landschapselementen om de kwaliteit van 
het landschap te versterken. Hiervoor is een reeks van 
verschillende informatiebladen ontwikkeld.

Patrijzenhaag
Een patrijzenhaag is een ongeveer 2 meter hoge, breed  
uitlopende, gemengde haag. De haag bestaat uit streekeigen 
beplanting, waaronder doornige struweelvormers,  
besdragende struiken en fruitsoorten die bij voorkeur een 
paraplugroei hebben. De takken hangen als een paraplu boven 
de grond, waardoor ze veel dekking- en broedgelegenheid 
bieden aan patrijzen.

1. Voor het ontwikkelen van een dichte patrijzenhaag is de aanplant van 1 rij met bosplantsoen  
 voldoende, meer rijen mag ook. Per strekkende meter kunt u 4 stuks bosplantsoen aanplanten. 
2.  Graaf voor het planten een sleuf, die diep en breed genoeg is om de wortels van het plantgoed er  
 ruim in te leggen. Eventueel kunt u een draad spannen als hulpmiddel bij het graven van de plant-  
 sleuf. Sluit de plantsleuf na aanplant weer af met aarde.



1. Plaats een afrastering op 2-3 meter afstand van de aanplant, om de nieuwe aanplant tegen vraat  
 door vee te beschermen.
2.  Geef de jonge aanplant, indien mogelijk, met name de eerste twee jaar na aanplant voldoende   
 water in droge perioden en zorg dat het element niet overwoekerd wordt door snel groeiende   
 kruiden.

BEHEERINSTRUCTIES

Tekst en beeld: Jochem Sloothaak (tekening patrijzenhaag),  
Peter Eekelder (patrijzenkoppel) en SLG 
Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) 
Rosendael 2a, 6891 DA Rozendaal. 
T 026-3537444. E info@landschapsbeheergelderland.nl.  
Op www.landschapsbeheergelderland.nl is de hele reeks 
informatiebladen en instructiefilmpjes te bekijken.
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De patrijzenhaag mag uitgroeien tot een brede niet zo hoge haag. Na het planten duurt het vier tot zes jaar 
voordat een hoogte van twee meter bereikt wordt. Als de haag hoger wordt dan twee meter, moet hij worden 
teruggesnoeid naar één tot anderhalve meter hoogte. Aan beide zijden mag de patrijzenhaag uitgroeien tot 
een totale breedte van vier tot zes meter.
Vanaf het 4e jaar mag de haag gesnoeid worden, als dat al nodig is:
- In jaar vier de ene kant snoeien.
- In jaar vijf niets doen.
- In jaar zes de andere kant snoeien. 
Hierdoor is er altijd een zijde die voldoende dekking biedt aan patrijzen en vruchten draagt.  
Het snoeien moet minstens twintig centimeter vanaf de stam gebeuren. 
Het snoeien dient tussen november- februari te gebeuren.

Om de patrijs een optimaal leefgebied te geven is het goed om een strook van 0,5-1 meter naast de haag 
te laten verruigen. Deze ruigtestrook met kruiden biedt veilige broedgelegenheid, voedsel en dekking tegen 
predatoren.

Stichting Landschapsbeheer Gelderland voedt en organiseert het samenspel tussen vrijwilligers, grondeigenaren, 
organisaties en overheden om samen zorg te dragen voor ons karakteristieke landschap.

INSTRUCTIES NA AANPLANT

             haag na vier jaar                      snoeien ene zijde in het vierde jaar          snoeien andere zijde in het zesde jaar

https://landschapsbeheergelderland.nl/landschapsbrochures/

