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De	  Beukenhaag,	  aanplant	  en	  verzorging	  

	  
De	  Beuk	  
Een	  beukenhaag	  is	  de	  benaming	  voor	  een	  haag	  van	  de	  planten	  Fagus	  sylvatica,	  de	  gewone	  beuk	  waar	  
beukennootjes	  aan	  komen	  en	  40	  meter	  hoog	  kan	  worden	  als	  je	  deze	  niet	  als	  een	  haag	  snoeit.	  Deze	  beuken	  
passen	  prima	  in	  Kerckebosch	  en	  komen	  hier	  van	  nature	  voor.	  Aan	  de	  gewone	  beuk	  blijven	  de	  dorre	  bladeren	  in	  
de	  winter	  aan	  de	  takken	  zitten	  en	  verdwijnen	  deels	  tot	  het	  voorjaar	  als	  alle	  bladeren	  afvallen	  als	  de	  nieuwe	  
knoppen	  gaan	  uitlopen.	  Het	  duurt	  even	  in	  het	  voorjaar	  voordat	  de	  beuken	  gaan	  schieten,	  een	  van	  de	  laatste	  
planten,	  maar	  het	  gebeurt	  explosief.	  	  	  

Haagbeuk	  is	  de	  Nederlandse	  naam	  voor	  Carpinus	  betulus.	  Dit	  is	  de	  soort	  waarvan	  het	  blad	  er	  in	  de	  winter	  afvalt	  
en	  de	  haag	  dus	  doorzichtig	  is	  in	  de	  winter.	  De	  Carpinus	  is	  geen	  echte	  beuk	  maar	  behoort	  tot	  de	  berken	  familie.	  

	  
Het	  planten	  
Beuken	  kunnen	  we	  planten	  tot	  april,	  maar	  liever	  wat	  eerder,	  vanaf	  de	  herfst	  als	  de	  vorst	  niet	  in	  de	  grond	  zit.	  De	  
grond	  waar	  we	  gaan	  planten	  moet	  een	  goede	  structuur	  hebben,	  dat	  wil	  zeggen	  lekker	  los	  en	  luchtig	  en	  niet	  te	  
nat	  en	  gemengd	  met	  bosgrond	  of	  compost.	  De	  beuken	  mogen	  niet	  in	  geel	  zand	  staan	  en	  beuken	  houden	  niet	  
van	  natte	  grond.	  De	  beuken	  planten	  we	  in	  een	  sleuf,	  waar	  de	  wortels	  ruim	  in	  passen,	  2	  keer	  zo	  diep	  en	  breed	  
als	  de	  wortels	  zijn.	  	  
	  
Beuken	  groeien	  het	  beste	  op	  een	  grond	  waar	  al	  eerder	  beuken	  hebben	  gestaan	  en	  leven	  samen	  met	  een	  
schimmel.	  Omdat	  dit	  in	  Kerckebosch	  niet	  overal	  het	  geval	  is	  wordt	  de	  grond	  gemengd	  met	  een	  
grondverbeteraar	  waar	  de	  schimmel	  in	  zit.	  	  De	  grond	  moet	  de	  eerste	  jaren	  altijd	  vochtig	  zijn,	  niet	  heel	  erg	  nat.	  
Direct	  na	  de	  aanplant	  moet	  de	  top	  uit	  de	  beuk	  geknipt	  worden,	  ongeveer	  25%	  van	  de	  lengte	  dus	  zo´n	  40	  a	  50	  
cm.	  Alleen	  dan	  komt	  er	  een	  mooie	  brede	  vertakte	  haag.	  
	  
Plant	  u	  zelf,	  	  zorg	  dat	  de	  planten	  op	  de	  goede	  diepte	  staan	  de	  wortelhals	  net	  onder	  de	  grond.	  Spoel	  de	  
wortels	  niet	  uit	  zet	  de	  bundels	  dus	  niet	  in	  het	  water,	  als	  u	  dit	  doet	  spoelt	  u	  de	  schimmels	  van	  de	  wortels.	  De	  
wortels	  moeten	  bij	  het	  planten	  altijd	  bedekt	  zijn	  tegen	  zon	  en	  wind	  en	  echt	  niet	  te	  lang	  open	  en	  bloot	  liggen,	  
drogen	  de	  wortels	  flink	  uit	  dan	  gaan	  ze	  vrijwel	  zeker	  dood.	  	  

Van	  nature	  komt	  de	  beukenbladluis	  voor	  in	  beuken.	  In	  het	  eerste	  jaar	  na	  aanplanten	  kunt	  u	  een	  behandeling	  
uitvoeren	  om	  de	  beuk	  sneller	  te	  laten	  hergroeien.	  Er	  zijn	  diverse	  biologische	  middelen	  verkrijgbaar	  om	  de	  luis	  
te	  behandelen.	  Hoe	  langer	  u	  wacht	  met	  behandelen	  hoe	  moeilijker	  het	  wordt	  om	  de	  luis	  te	  bestrijden.	  Hoe	  
ouder	  de	  haag	  des	  te	  minder	  last	  van	  luis,	  de	  natuurlijke	  vijanden	  nemen	  dan	  de	  luisbestrijding	  over.	  

Om	  een	  mooie	  strakke	  haag	  te	  krijgen	  kunt	  u	  zo	  vaak	  snoeien	  als	  u	  wilt.	  Of	  u	  met	  een	  motor	  heggenschaar	  of	  
met	  de	  hand	  snoeit	  maakt	  voor	  de	  plant	  niet	  uit.	  Om	  ook	  in	  de	  lange	  toekomst	  een	  volle	  haag	  te	  houden,	  is	  het	  
verstandig	  om	  hem	  enigszins	  een	  conische	  vorm	  te	  geven.	  Doordat	  de	  haag	  van	  onderen	  breder	  is	  dan	  van	  
boven,	  valt	  er	  meer	  licht	  op	  het	  onderste	  deel.	  Hierdoor	  blijft	  het	  voor	  de	  plant	  ook	  ‘interessant’	  om	  onder	  aan	  



Versie:	  maart	  2015	  

de	  plant	  blad	  te	  houden	  en	  niet	  alleen	  maar	  naar	  boven	  te	  groeien.	  Als	  u	  de	  heg	  twee	  keer	  per	  jaar	  (juni	  en	  
eind	  augustus)	  snoeit,	  krijgt	  u	  een	  mooie	  groene	  muur.	  
	  
Een	  mooie	  haag	  vraagt	  net	  als	  een	  gazon	  het	  nodige	  onderhoud.	  Met	  het	  snoeien	  haalt	  u	  natuurlijk	  heel	  wat	  
groen	  weg.	  Al	  deze	  takken	  en	  bladeren	  hebben	  voedingstoffen	  gekost.	  Om	  deze	  weer	  aan	  te	  vullen,	  moet	  u	  elk	  
voorjaar	  bemesten	  met	  een	  organische	  meststof	  zoals	  gedroogde	  koemestkorrels.	  Het	  onderhoud	  vraagt	  
behalve	  tijd	  ook	  een	  beetje	  ruimte.	  Houd	  dus	  het	  liefst	  een	  smal	  paadje	  vrij	  tussen	  de	  heg	  en	  de	  andere	  
beplanting.	  Zo	  hoeven	  de	  planten	  niet	  met	  elkaar	  te	  concurreren	  met	  licht	  en	  voedingstoffen.	  Geef	  voldoende	  
water	  na	  het	  planten	  blijf	  dit	  ook	  doen	  in	  droge	  periodes	  zeker	  het	  eerste	  jaar	  na	  de	  aanplant.	  Om	  dit	  
gemakkelijk	  te	  doen	  kunt	  u	  eventueel	  een	  zwarte	  druppelslang	  kopen	  en	  die	  bij	  de	  beuken	  leggen.	  

Bovendien	  is	  een	  dergelijk	  paadje	  erg	  makkelijk	  met	  het	  snoeien	  van	  de	  haag.	  Zo	  heeft	  u	  binnen	  een	  paar	  jaar	  
een	  beschutting	  tegen	  inkijk,	  tegen	  vorst	  en	  wind,	  nestgelegenheid	  voor	  vogels	  en	  een	  behaaglijk	  gevoel	  achter	  
uw	  natuurlijke,	  royale	  afscheiding.	  	  	  

	  

	  

	  


