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Liever wat minder werken in de tuin 
en wat meer genieten? Kies dan voor 
planten die trager groeien of geef ze 
meer ruimte. Het betekent minder 
snoeiwerk en je laat de planten hun 
natuurlijke groeiwijze behouden. 

Tips bij de aankoop en 
het onderhoud van hagen, 
struiken en bomen 

Plantgoed 

Koop je trage groeiers? Investeer dan in 
wat grotere planten. Zo krijg je sneller de 
gewenste afmeting. 

Vraag naar de breedte en hoogte van 
volgroeide bomen en struiken. Hou rekening 
met de beschikbare ruimte in je tuin en de 
plantafstanden. 

Snoei 

De hagen die wij in deze folder bespreken, 
hebben maar één scheerbeurt nodig, bij 
voorkeur in juli. Scheer ze wel best niet 
op droge dagen in de volle zon. Bij de 
voorgestelde struiken volstaat het om af en 
toe een paar oude takken tot tegen de grond 
weg te snoeien en, bij sommige soorten, 
de uitgebloeide bloemen weg te knippen. 

LEVE DE TUIN. VOLOP GENIETEN 
VAN JOUW STUKJE GROEN 
Ben jij één van de 86% Vlaams Brabanders met 
een tuin? En is dat voor jou ook de plek bij uitstek 
om in te genieten? Of dwarsbomen vervelende 
tuinproblemen weleens dat plezier? Jammer als dat 
zo is, want jouw tuin is kostbaarder dan je denkt. 
Bekijk hem eens vanuit de lucht en zie hoe jouw 
tuin en de tuin van jouw buren en die van 
de buren van jouw buren samen één groot groen 
lint vormen. 

Wist je dat 8 tot 9% van Vlaanderen tuin is? 
Laat ons daar één groot groen paradijs van maken. 
Met kansen voor dieren, planten en het klimaat. 
Om nog meer te genieten. 

Je hoeft er niet eens heel gek voor te doen. 
Alle beetjes helpen. En wij helpen jou. 

HOE? 
Surf naar www.vlaamsbrabant.be/levedetuin 

MEER INFO 
www.vlaamsbrabant.be/levedetuin 
levedetuin@vlaamsbrabant.be 
www.facebook.com/levedetuin 
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ONDERHOUDS-
VRIENDELIJKE 
PLANTEN 
De juiste plant op de 
juiste plaats. 

INTRADURA 

www.vlaamsbrabant.be/levedetuin


 

 
 

  
 

  
 

 

 
 

   

   

 
 

  
  
   

   
   
     

   

  
  

 

  

   

  
 

  

 
  

   

  

   
   
   

 
 

  
  
     

   
  

 

    

 

   

   

 

   
   
   
   

Hagen Struiken Bomen traaggroeiend beperkte snoei op maat 

Nogal wat hagen vragen minstens twee 
snoeibeurten per jaar. Maar er zijn er ook die 
trager groeien. Traaggroeiende hagen bereiken 
misschien niet zo snel de gewenste hoogte, maar 
je hoeft ze maar één keer per jaar te snoeien. 

HOGE HAGEN 
beuk (Fagus sylvatica) 

- behoudt ’s winters zijn 
gedroogd blad 

- grondsoort: goed 
doorlatende humusrijke grond 

LAGE HAGEN 
Japanse hulst (Ilex crenata) 

- een goed alternatief voor buxus 
- wintergroen 
- grondsoort: goed doorlatende 

humusrijke grond 

Andere interessante haagplanten: 

- taxus (Taxus baccata) - wintergroen 
- haagbeuk (Carpinus betulus) - bladverliezend 
- fruithaag met rode aalbes (Ribes rubrum) - rode 

eetbare vrucht 
- gele ribes (Ribes odoratum) - geurend 

- schijnhulst (Osmanthus heterophyllus) - groenblijvend 
- kardinaalsmuts (Euonymus fortunei) - groenblijvend 

Sommige struiken moet je jaarlijks sterk terugsnoeien 
om een mooi bloeiende struik te behouden. 
Bij andere soorten volstaat het wegnemen van dode 
of zieke takken en een beperkte vormsnoei. 

GROTE STRUIKEN (>2 m) 
appelbes (Aronia prunifolia ‘Viking’) 

- witte bloemen in juni, zwarte eetbare 
bes, mooie herfstverkleuring 

- andere variëteiten: Aronia melanocarpa 
en Aronia arbutifolia ‘Brilliant’ 

MIDDELGROTE STRUIKEN 
(1-2 m) 
bloemwilg (Itea virginica ‘Henry’s Garnet’) 
- witte bloemen in mei-juni 

KLEINE STRUIKEN (<1 m) 
spierstruik (Spirea japonica) 

- roze, lila, paarse of witte bloemen, 
geel-oranje herfstbladeren 

- aan te raden cultivars: Albifora, Little 
Princess, Goldfame 

Andere struiken: 

- boerenjasmijn (Philadelphus cultivars) 
- schijnhulst (Osmanthus burkwoodii) 
- ganzerik (Potentilla fruticosa) 

Kies voor een boom op maat van jouw tuin. 
Bomen die klein blijven en weinig snoei vereisen, 
maken jou het leven gemakkelijk. 

HOGE BOMEN (8-12 m) 
veldesdoorn (Acer campestre) 

- decoratieve schors 
- geelgroene bloeituilen in mei 
- goudgele herfstkleur 

MIDDELHOGE BOMEN (5-8 m) 
sierkers 
(Prunus subhirtella ‘Autumnalis’) 

- witroze bloemen in de late herfst 
en winter 

KLEINE BOMEN (4-5 m) 
amberboom ‘Gum Ball’ 
(Liquidambar styraciflua ‘Gum Ball’) 

- decoratief ingesneden blad en 
famboyante herfstverkleuring 

- langzaam groeiend, met typische 
bolvormige kroon 

Andere bomen: 

- sierpeer (Pyrus calleriana ‘Chanticleer’) 
- els (Alnus incana ‘Laciniata’) 
- lijsterbes (Sorbus aucuparia) 
- krentenboompje (Amelanchier laevis) 


