
1. Het aanplanten van een heg kan plaats vinden tussen november en maart, mits het niet vriest.
2. Voor de aanplant van een heg 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 
 zitten. Gooi de grond weer in het gat, terwijl u het plantsoen vasthoudt. De grond iets aanduwen.
4. Indien u niet direct alle bomen kunt aanplanten, dan kunt u ervoor kiezen
  de bomen 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
 bomen met de wortels in te zetten. Bedek de wortels met de vrijgekomen
 grond. 

KNIP- EN SCHEERHEG
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 11 
verschillende informatiebladen ontwikkeld.

Knip- en scheerheg
Een knip- en scheerheg is een lijnvormig landschapselement, 
met aaneengesloten begroeiing van inheemse struiken, dat 
regelmatig wordt geknipt of geschoren. 

1. Voor het ontwikkelen van een dichte knip- en scheerheg is de aanplant van 1 rij met bosplantsoen  
 voldoende. 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 1 meter afstand van de aanplant, om de nieuwe aanplant tegen vraat door  
 vee te beschermen.
2. De aanplant dient direct na het planten te worden terug gesnoeid tot op de helft of tweederde van  
 de lengte. Dan ontwikkelt zich namelijk eerder een brede en vertakte heg. 
3. Geef de jonge aanplant, indien mogelijk, met name de eerste twee jaar na aanplant voldoende   
 water in droge perioden en houd het element onkruid vrij.

BEHEERINSTRUCTIES

Tekst en beeld: 
Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) 
Rosendael 2a, 6891 DA Rozendaal. 
T 026-3537444. E info@landschapsbeheergelderland.nl.  
Op www.landschapsbeheergelderland.nl is de hele reeks te bekijken 
en instructiefilmpjes.
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De naam knip- en scheerheg zegt het 
eigenlijk al: een heg moet geknipt of 
geschoren worden. De frequentie van de 
snoei hangt af van een aantal factoren: de 
soort, de vorm, de functie en de eisen die 
we aan de heg stellen. 

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 langste dag 
van het jaar, in juni. Dit maakt het knippen 
van deze heg een stuk aangenamer, omdat 
de doorns dan nog niet hard en houtig 
zijn. 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 karakter.

snoeien knip- en scheerheg na aanplant

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

https://landschapsbeheergelderland.nl/landschapsbrochures/

