Vogelvlucht

Groene haag
BEUKENHAAG
Beukenhaag - Fagus Sylvatica
Beukenhaag is één van de meest aangeplante haagsoorten in het land. Hij is heel
herkenbaar door het roestbruine blad dat in de winter in de struik blijft hangen tot
er nieuwe knoppen komen. Bij goede snoei wordt de beukenhaag een mooie dichte
haag waar vogels graag in nestelen.

OF
LIGUSTERHAAG
Liguster - Ligustrum Vulgare
Liguster is een klassieke haagplant in Nederland. Hij staat goed in elke tuin, maar
doet het vaak ook goed in parken. Liguster is makkelijk in toom te houden door goed
te snoeien, maar bloeit ook erg mooi als hij de ruimte hiervoor krijgt. Liguster bloeit
met witte bloemen in mei en juni. Afhankelijk van hoe streng de winter is, kan het
zijn dat de liguster zijn blad vasthoudt in de winter. De liguster maakt kleine zwarte
besjes die door vogels gretig worden gegeten. Zowel het blad als de bloemen en
bessen van liguster zijn giftig als ze gegeten worden.

ONDERHOUD

Zowel beukenhaag als ligusterhaag heeft geen doorns en is daarom makkelijk te
snoeien. De soorten hebben allebei geen moeite met snoei.
Zowel de liguster als de beuk kan je zowel één als twee keer per jaar snoeien. Meer
snoei zorgt voor een dichtere haag welke heel compact blijft. Snoeien van beuk
gebeurt het beste in april en/of september. Liguster kan gesnoeid worden van mei
tot september. Het mooiste is om pas te snoeien als de liguster gebloeid heeft. Zo
hebben bijen en andere insecten het meeste aan deze plant.

*Foto’s op de volgende pagina

INRICHTING

Beuk en liguster doen het allebei prima in de voor- en achtertuin. Belangrijk is dat er
voldoende water is in de droge maanden van het jaar, zeker als de haag pas net staat.
Strooi in het najaar een laag compost of oud blad onder de haag. Hierdoor krijgen de
planten voldoende voedingsstoffen voor de groei. In het voorjaar kan er organische
mest gegeven worden. Bij de aanplant van een beukenhaag wil, zeker in voedselarme
tuinen, het toevoegen van een bodemverbeterend middel in de aanplantgleuf helpen
bij het aanslaan van de plant. Een lokaal tuincentrum kan je hierbij helpen.
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