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Inleiding
Op de locatie Hoge Weg 18 te Heelweg is een varkenshouderij gevestigd. Er zijn plannen om de 
bedrijfsgebouwen te slopen en om op het perceel twee schuurwoningen te realiseren. Omdat er op het 
perceel Hoge Weg 18 te weinig gesloopt wordt om in aanmerking te komen voor twee nieuwe woningen, 
worden ook drie voormalige bedrijfsgebouwen gesloopt op de locatie Lankerdijk 4 te Westendorp. Een 
voorwaarde bij deze ontwikkeling is dat er sprake is van een goede landschappelijke inpassing. 

Huidige situatie
Het perceel aan de Hoge Weg 18 is agrarisch bestemd. Aldaar is een intensieve veehouderij toegestaan. 
Op het perceel aan de Hoge Weg 18 te Heelweg staan drie varkenstallen en enkele bedrijfsgebouwen die 
fungeren als berging. Tevens staan er twee bedrijfswoningen op het perceel. Omdat deze woningen 
worden bewoond door mensen die geen rol op het bedrijf hebben, rust op beide woningen de aanduiding  

Afbeelding: luchtfoto Hoge Weg 18 Heelweg

ERFINRICHTINGSPLAN 

Te slopen bebouwing
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Op het perceel aan de Lankerdijk 4 werd in het verleden ook geboerd, echter dit perceel heeft al lange tijd 
een woonbestemming. Direct ten oosten van de woonbestemming liggen drie voormalige agrarische 
bedrijfsgebouwen. 

Afbeelding: luchtfoto Lankerdijk 4 Westendorp

Beoogde opzet 
Het plan is om op het perceel Hoge Weg 18 de drie varkensstallen en de andere bedrijfsgebouwen te 
slopen en om daar twee nieuwe schuurwoningen met inpandig bijgebouw te realiseren. De nieuwe 
woningen worden ontsloten op de Hoge Weg via de bestaande toegangsweg naar het huidige 
varkensbedrijf. Onderstaand is de nieuwe opzet gevisualiseerd (afbeelding uit startadvies Gelders 
Genootschap). 

Afbeelding: Beoogde opzet Hoge Weg 18 Heelweg 

Te slopen bebouwing
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Ten aanzien van de locatie Lankerdijk: De drie voormalige agrarische bedrijfsgebouwen worden gesloopt. 
De vrijkomende ruimte zal worden betrokken bij het aangrenzende perceel grasland. Aldaar wordt dus 
niet bijgebouwd.  
 

 
Afbeelding: luchtfoto (bewerkt) beoogde opzet Lankerdijk 4 Westendorp 

 
Om meedewerking te krijgen verlangt de gemeente een goede landschappelijke inpassing van beide 
locaties.  
 
Landschap 
Beide locaties (Hoge Weg 18 / Lankerdijk 4) liggen in het zogenaamde heideontginningslandschap. Dit 
landschap heeft een rationele, vaak rechthoekige verkaveling in een vlak landschap. Kavelgrenzen worden 
vaak bepaald door eken en sloten. Het landschap was in het verleden besloten door houtwallen en 
houtsingels op de hogere delen en knotbomen en elzensingels in de lagere gebieden. Tegenwoordig is het 
heideontginningslandschap meer open, doordat veel beplanting is verdwenen.  
De bebouwing is volgens een regelmatige spreiding direct langs de weg gelegen. Ze staan verspreid in het 
landschap. De voorgevels zijn veelal op de weg gericht, de bijgebouwen staan achter het woogedeelte van 
de boerderij of de woning. De beplanting bestaat uit hoogstamfruitbomen. Er is over het algemeen weinig 
beplanting op het achtererf, maar wel streekeigen beplanting langs de kavelgrens, zoals elzensingels.  
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Inpassing locatie Hoge Weg 
Rekening houdend met de kenmerken van het oorspronkelijke landschap en de grondpositie van 
initiatiefnemer (eigendom) wordt voor het perceel aan de Hoge Weg 18 het volgende voorgesteld:  
1. Aan noordzijde van het perceel direct langs de bestaande inrit wordt over een lengte van circa 120 

meter een elzensingel aangelegd.  Gekozen wordt voor een bewortelde stek met een maat van 200 
tot 250 cm hoogte. Deze worden in een enkele rij op een onderlinge afstand van 2 meter gepland. De 
elzen mogen uitgroeien tot volwassen bomen. Ter hoogte van de bocht naar de percelen wordt de rij 
onderbroken door een opening van maximaal 6 meter, om zo een voldoende grote draaicirkel te 
houden voor het verkeer naar de percelen.  

2. Rondom en tussen de twee nieuwe woonpercelen worden scheerhagen aangelegd. Gekozen wordt 
voor  veldesdoorn. Voor de aanplant wordt gekozen voor 2 jarig bosplantsoen met een maat van 60 
tot 80 cm hoogte. Er worden vier stuks per strekkende meter gepland.  

3. In de haag aan de west- en zuidzijde worden op een onderlinge afstand van 5 meter knotwilgen 
gepland. Een lange tak met een doorsnede van circa 5 cm en een lengte van 250 tot 300 cm wordt in 
de grond gestoken.  

4. Verspreid op het perceel staan momenteel fruitbomen. Echter een deel van de fruitbomen zal 
moeten wijken voor de nieuwbouw. Twee fruitbomen voor de bestaande stallen kunnen gehandhaafd 
worden. Achter op de nieuwe woonpercelen zullen vier nieuwe hoogstamfruibomen geplant worden. 
Er wordt gekozen worden voor pruim, kers, appel en peer. De bomen zullen een 
maatvoering hebben van 8 tot 10 cm omtrek.  

 

 
Afbeelding: voorgestelde landschappelijke inpassing Hoge Weg 18 Heelweg 
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Inpassing locatie Lankerdijk 
Op het perceel aan de Lankerdijk wordt enkel gesloopt en niet nieuw gebouwd. Toch wordt hier een 
versterking van het landschap voorgesteld:  
1. Aan de westzijde op het woonperceel is een kleine boomgaard aangelegd. Voorgesteld wordt om 

deze boomgaard te vergroten met een extra rij met hoogstam-fruitbomen. Concreet gaat het om zes 
fruitbomen (bv pruim, kers, appel, peer) met de maatvoering 8-10 cm omtrek.  

2. Op de rand van het perceel aan de wegzijde wordt over een lengte van circa 60 meter een elzensingel 
aangelegd (zwarte els). Gekozen wordt voor een bewortelde stek met een maat van 200 tot 250 cm 
hoogte. Deze worden in een enkele rij op een onderlinge afstand van 1 meter gepland. Deze 
elzensingel zal eens in de 6 tot 10 jaar afgezet worden, zodat zich een dichte singel ontwikkeld.  

eerd.  
 

 
Afbeelding: voorgestelde landschappelijke inpassing Lankerdijk 4 Westendorp 
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Bijlagen 
Voor nadere info over aanleg en onderhoud van de landschapselementen zijn bijlagen toegevoegd: 
 
    Bijlage 1: Elzensingel 
    Bijlage 2: Hoogstamfruiboom 
    Bijlage 3: Knotwilg 
    Bijlage 4: Scheerhaag 
 





1. Het aanplanten van een elzensingel kan plaats vinden tussen half
 november en half maart, mits het niet vriest.
2. Voor de aanplant wordt vaak gekozen voor een zogeheten bewortelde
 stek met de maat 200-250 cm hoogte vanaf de wortelhals.
3. Indien u niet direct de elzensingel 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.

opkuilen

1. Plant de elzensingel in een enkele rij
 aan met zwarte elzen (Alnus glutinosa).
2. Plant de elzen op een onderlinge   
 afstand van 1 meter in een onbewerkte
 bodem, een boompaal is niet nodig.
3. De plantgaten dienen zo ruim te zijn dat
 het wortelgestel er goed in past, maak
 hiervoor een plantgat van ongeveer   
 40x40 cm.

Stichting Landschapsbeheer Gelderland heeft een 
reeks informatiebladen voor bewoners van het 
buitengebied ontwikkeld. Hierin staan praktische 
tips voor de aanleg en beheer van kleine 
landschapselementen, teneinde de kwaliteit van 
het landschap te versterken. 

Elzensingel
Rij met zwarte elzen (Alnus glutinosa), vaak
op slootkant groeiend, ontstaan door spontaan
ontkiemende elzenzaadjes. De vroegere boeren
waren blij met de op hun perceelsranden kiemende
boompjes en zaagden ze periodiek af voor brandhout
en gebruikshout.

ELZENSINGEL
AANLEG EN BEHEER

ALGEMENE AANPLANTINSTRUCTIE

SPECIFIEKE AANPLANTINSTRUCTIE

elzensingel lay-out drukker.indd1   1 2-12-2010   13:28:31



1. Plaats een afrastering op minimaal 1 meter afstand van de elzensingel, om de nieuwe aanplant   
 tegen vraat door vee te beschermen.

Tekst en beeld: 
Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Rosendael 2a, 6891 DA Rozendaal. 
T 026-3537444. E info@landschapsbeheergelderland.nl.
I www.landschapsbeheergelderland.nl. 
November 2010, op de website is de hele reeks te bekijken.

Elzensingels kunt u op twee verschillende ma-
nieren beheren.

kunt kiezen voor een vrij uitgroeiende
 elzensingel, waarbij u de elzen laat uit
 groeien tot volwassen bomen.
 In dit geval is beheer niet noodzakelijk.

kunt u kiezen voor het periodiek
 afzetten zodat zich een dichte singel kan
 ontwikkelen. Afzetten betekent dat de
 bomen en struiken tot 10 20 cm boven
 de grond worden afgezaagd.
 De bomen en struiken groeien uit zich-
 zelf weer uit. Het afzetten dient eens in
 de 6 tot 10 jaar te gebeuren. De   
 werkzaamheden dienen in de periode van begin november tot eind februari plaats te vinden.   
 Bij voorkeur kleinschalig waarbij niet alle singels tegelijk een onderhoudsbeurt krijgen. Om   
 de variatie in leeftijd te waarborgen dient ieder jaar, afhankelijk van het onderhoudsinterval, een   
 gedeelte van de singel te worden afgezet. U kunt er ook voor kiezen de elzensingel deels af te   
 zetten en enkele bomen te laten staan. Dit levert een belangrijke bijdrage in de variatie.
  
Het vrijkomende stamhout dient u grotendeels uit de singel te verwijderen. Het kan bijvoorbeeld dienst-
doen als brandhout. Een deel van het vrijkomende stamhout kunt u op diverse plaatsen opstapelen en een
deel van het tak en tophout kunt u verwerken tot een takkenril. Op die manier ontstaan schuilplaatsen voor
diverse kleine zoogdieren en vogels.

Landschapsbeheer Gelderland maakt deel uit van een samenwerkingsverband van twaalf provinciale organisaties: Landschaps-
beheer Nederland. Zij streven naar behoud, beheer en ontwikkeling van een ecologisch cultuurlandschap met een streekeigen
karakter. Het groen rond boerderijen, bedrijven en woningen maakt daar een belangrijk deel van uit. Natuurlijk groen rond huis
en bedrijf, het erf in de ruimste zin van het woord, betekent meer dan een ideale woon-en werkomgeving. Het leidt tot evenwicht
tussen mens en natuur. Landschapsbeheer Gelderland stimuleert ecologisch beheer van het erf door kennis en middelen ter
beschikking te stellen en samen te werken met de eigenaar van de grond: particulieren, boeren en overheid.

hakhout elzensingel, met 
verschillende stadia van 

afzetten

na 1 jaarna 2-3 jaar

INSTRUCTIES NA AANPLANT

BEHEERINSTRUCTIES

Landschapsbeheer Gelderland maakt deel uit van een samenwerkingsverband van twaalf provinciale organisaties: Landschaps-
beheer Nederland. Zij streven naar behoud, beheer en ontwikkeling van een ecologisch cultuurlandschap met een streekeigen
karakter. Het groen rond boerderijen, bedrijven en woningen maakt daar een belangrijk deel van uit. Natuurlijk groen rond huis
en bedrijf, het erf in de ruimste zin van het woord, betekent meer dan een ideale woon-en werkomgeving. Het leidt tot evenwicht
tussen mens en natuur. Landschapsbeheer Gelderland stimuleert ecologisch beheer van het erf door kennis en middelen ter
beschikking te stellen en samen te werken met de eigenaar van de grond: particulieren, boeren en overheid.
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ALGEMENE AANPLANTINSTRUCTIE

1. Het aanplanten van een boomgaard kan plaats vinden tussen half november en half maart,   
mits het niet vriest.

2. Voor de aanplant van een boomgaard is het aan te bevelen om oude rassen van hoogstam   
fruitbomen met de maatvoering  8-10 cm omtrek te gebruiken. Oude rassen zijn vaak minder   
ziektegevoelig. Bestrijdingsmiddelen zijn niet nodig.

3. 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. 

SPECIFIEKE AANPLANTINSTRUCTIE

opkuilen

1. Hoogstambomen kunnen meer dan 10 meter hoog en breed 
worden. Het is daarom belangrijk bij aanplant de fruitbomen 
op ruime afstand van elkaar te planten.

2. Plant daarom appelbomen minstens 10 meter uit elkaar,   
peren en kersen 8 meter en pruimen 6 meter uit elkaar. 

3. Voor het planten is een ruim plantgat noodzakelijk waarin   
de wortels zich wijd kunnen uitspreiden. Het plantgat moet   
daarom een afmeting hebben van 70x70x70 cm groot. 
Spit na het graven de bodem van het plantgat los. 

4. Plaats daarna een boompaal van onbehandeld hout naast   
de boom (maat 250 cm lengte bij 8 cm doorsnede), op    
ongeveer 15 cm van de boom, aan de kant van de    
heersende windrichting (zuidwesten). Bevestig de jonge   
boom met sisal boomtouw aan de boompaal. Knoop het   
touw aan de paal en draai het touw circa 3 maal in een   
8-vorm om de boom. Leg een knoop in het touw om   
deze aan de paal te bevestigen. Snijd overtollig touw af. 

5. U kunt nu het plantgat weer dichtgooien. Pas bij arme   
grond bodemverbetering toe door bijvoorbeeld potgrond te   
mengen met de grond uit het plantgat.

aanplant fruitboom

Stichting Landschapsbeheer Gelderland heeft 
een reeks informatiebladen voor bewoners 
van het buitengebied ontwikkeld. Hierin staan 
praktische tips voor de aanleg en beheer van 
kleine landschapselementen, teneinde de 
kwaliteit van het landschap te versterken.

Hoogstamboomgaard
Een hoogstamboomgaard is een karakteristiek 
landschapselement, bestaande uit meerdere 
fruitbomen op een weide, vaak omhaagd. De eerste 
zijtakken groeien op minimaal 180 centimeter boven 
de grond uit de stam.

HOOGSTAMBOOMGAARD
AANLEG EN BEHEER



1. Plaats een boombeschermer rondom de boom, om de nieuwe aanplant    
tegen vraat door vee te beschermen. 

2. Geef de jonge aanplant, indien mogelijk, met name de eerste 2 jaar na    
aanplant voldoende water in droge perioden.

Het snoeien van fruitbomen wordt al eeuwen toegepast. Het snoeien 
van de fruitboom in de jeugdfase wordt de vormsnoei genoemd. 
De vormsnoei zorgt voor een bepaald model. Wanneer dat model 
is bereikt volgt de onderhoudssnoei. Ook kunnen fruitbomen op 
verschillende manieren gesnoeid worden. Bijvoorbeeld met als doel 
productie of als doel het landschappelijk beeld. Landschapsbeheer 
Gelderland geeft basiscursussen voor het snoeien van hoogstamfruit.

Vormsnoei
De vormsnoei is vooral belangrijk bij de jonge bomen. Elke 

het algemeen een bolvorm aangehouden zonder harttak. Peren 
vormen van nature meer een kroon met een harttak. Deze kroon 
krijgt meer een piramidale vorm. Nadat de fruitboom is aangeplant 
is het belangrijk direct de eerste vormsnoei toe te passen. Uit het 
gestel worden vaak niet meer dan 4 gesteltakken aangehouden, 
de overige takken kunnen worden weggesnoeid. Afhankelijk van 
de soort kunt u kiezen voor het behouden of weghalen van de 
harttak. 

Onderhoudssnoei
Fruitbomen kunnen het beste jaarlijks gesnoeid worden. Het gaat daarbij om vervanging van minder vitaal, 
afgedragen vruchthout, het verwijderen van ziek hout en het verwijderen van verkeerd geplaatste nieuwe 
scheuten. In een regelmatig onderhouden, vitale hoogstamfruitboom zullen elk jaar nieuwe scheuten 
ontstaan. Een deel kan worden gehandhaafd en gebruikt als nieuwe vruchttakken. Een ander deel dient te 
worden verwijderd.

Tekst en beeld: 
Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Rosendael 2a, 6891 DA Rozendaal. 
T 026-3537444. E info@landschapsbeheergelderland.nl.  
I www.landschapsbeheergelderland.nl.
2013, op de website is de hele reeks te bekijken.

fruitboom met raster

vormsnoei fruitboom

Landschapsbeheer Gelderland maakt deel uit van een samenwerkingsverband van twaalf provinciale organisaties: Landschaps-
beheer Nederland. Zij streven naar behoud, beheer en ontwikkeling van een ecologisch cultuurlandschap met een streekeigen 
karakter. Het groen rond boerderijen, bedrijven en woningen maakt daar een belangrijk deel van uit. Natuurlijk groen rond huis 
en bedrijf, het erf in de ruimste zin van het woord, betekent meer dan een ideale woon-en werkomgeving. Het leidt tot evenwicht 
tussen mens en natuur. Landschapsbeheer Gelderland stimuleert ecologisch beheer van het erf door kennis en middelen ter 
beschikking te stellen en samen te werken met de eigenaar van de grond: particulieren, boeren en overheid.

INSTRUCTIES NA AANPLANT

BEHEERINSTRUCTIES

Landschapsbeheer Gelderland maakt deel uit van een samenwerkingsverband van twaalf provinciale organisaties: Landschaps-
beheer Nederland. Zij streven naar behoud, beheer en ontwikkeling van een ecologisch cultuurlandschap met een streekeigen 
karakter. Het groen rond boerderijen, bedrijven en woningen maakt daar een belangrijk deel van uit. Natuurlijk groen rond huis 
en bedrijf, het erf in de ruimste zin van het woord, betekent meer dan een ideale woon-en werkomgeving. Het leidt tot evenwicht 
tussen mens en natuur. Landschapsbeheer Gelderland stimuleert ecologisch beheer van het erf door kennis en middelen ter 
beschikking te stellen en samen te werken met de eigenaar van de grond: particulieren, boeren en overheid.





1. Het aanplanten van een knotboom kan plaats vinden tussen half november en half maart, mits het
 niet vriest.
2. Voor de aanplant van een knotboom wordt, afhankelijk van de soort, gekozen voor een staak (dit is
 een lange tak van een bestaande wilg) of een zogeheten bewortelde stek/veer, deze is te verkrijgen
 bij de kweker.
3. Een staak wordt vaak met een maat van 250-300 cm hoogte aangeplant. Een bewortelde stek   
 meestal met een maat van 250 cm hoogte.
4. Indien u niet direct alle veren 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.

ALGEMENE AANPLANTINSTRUCTIE

SPECIFIEKE AANPLANTINSTRUCTIE WILGEN

opkuilen

Stichting Landschapsbeheer Gelderland heeft een reeks 
informatiebladen voor bewoners van het buitengebied 
ontwikkeld. Hierin staan praktische tips voor de aanleg en 
beheer van kleine landschapselementen, teneinde de kwaliteit 
van het landschap te versterken.

Knotbomen
Een knotboom is een boom die regelmatig geknot wordt op een
bepaalde hoogte. Meestal gebeurt dit op 2 meter stamhoogte.
Door het regelmatig terugsnoeien ontstaat er na verloop van tijd
op de stam een knoestige

1. Het aanplanten van knotwilgen is eenvoudig. Voor de aan-  
 plant van wilgen is een staak (een tak) van een bestaande   
 knotboom voldoende. Een staak heeft een doorsnede van   
 ca. 5 cm.
2. De onderkant van de bast dient u gedeeltelijk te schillen.   
 Dit betreft de eerste meter van de onderkant.
3. Het gat voor de staak kunt u boren met een grondboor.   
 Ook kunt u kiezen voor het graven van een plantgat.
4. Vervolgens kunt u de staak ongeveer 1 meter in de grond   
 steken.
5. Verwijder de takken van de zijkant van de staak en knot de
 staak op minimaal 2 meter hoogte boven het maaiveld.
6. Plant de staken minstens 3 meter uit elkaar, een afstand   
 van 5 6 meter uit elkaar is landschappelijk het beste. De   
 knotwilgen hoeven niet strak op een rij aangeplant
 te worden.

aanplant van een staak

KNOTBOMEN
AANLEG EN BEHEER

knotbomen lay-out drukker.indd   1 2-12-2010   14:17:45



1. Voor de aanplant van elzen, essen, populieren en eiken is een bewortelde stek/veer nodig.
2. Maak voor het planten van de stek/veer een plantgat van 40x40 cm.
3. Zaag de stek/veer minimaal 2 meter boven de grond af.
4. Plant de stek/veer minstens 3 meter uit elkaar.

Tekst en beeld: 
Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Rosendael 2a, 6891 DA Rozendaal. 
T 026-3537444. E info@landschapsbeheergelderland.nl.
I www.landschapsbeheergelderland.nl.
November 2010, op de website is de hele reeks te bekijken.

1. Plaats een afrastering op 2 meter afstand van de knotbomen, om
 de nieuwe aanplant tegen vraat door vee te beschermen.
2. Geef de jonge aanplant, indien mogelijk, met name de eerste 2
 jaar na aanplant voldoende water in droge perioden.

Houdt de eerste jaren na aanplant de stam vrij van takken en laat alleen de takken aan de top groeien.
Afhankelijk van de soort kunnen knotbomen om de 4 tot 6 jaar geknot worden. Zaag de takken af tot op 2
3 cm van de stam, haaks op de tak om te voorkomen dat er regenwater in blijft staan. Het knotten kan het
beste plaatsvinden in de periode van half november tot half maart.

Landschapsbeheer Gelderland maakt deel uit van een samenwerkingsverband van twaalf provinciale organisaties: Landschaps-
beheer Nederland. Zij streven naar behoud, beheer en ontwikkeling van een ecologisch cultuurlandschap met een streekeigen
karakter. Het groen rond boerderijen, bedrijven en woningen maakt daar een belangrijk deel van uit. Natuurlijk groen rond huis
en bedrijf, het erf in de ruimste zin van het woord, betekent meer dan een ideale woon-en werkomgeving. Het leidt tot evenwicht
tussen mens en natuur. Landschapsbeheer Gelderland stimuleert ecologisch beheer van het erf door kennis en middelen ter
beschikking te stellen en samen te werken met de eigenaar van de grond: particulieren, boeren en overheid.

SPECIFIEKE AANPLANTINSTRUCTIE ELZEN, ESSEN, POPULIEREN EN EIKEN

INSTRUCTIES NA AANPLANT

BEHEERINSTRUCTIES

Landschapsbeheer Gelderland maakt deel uit van een samenwerkingsverband van twaalf provinciale organisaties: Landschaps-
beheer Nederland. Zij streven naar behoud, beheer en ontwikkeling van een ecologisch cultuurlandschap met een streekeigen
karakter. Het groen rond boerderijen, bedrijven en woningen maakt daar een belangrijk deel van uit. Natuurlijk groen rond huis
en bedrijf, het erf in de ruimste zin van het woord, betekent meer dan een ideale woon-en werkomgeving. Het leidt tot evenwicht
tussen mens en natuur. Landschapsbeheer Gelderland stimuleert ecologisch beheer van het erf door kennis en middelen ter
beschikking te stellen en samen te werken met de eigenaar van de grond: particulieren, boeren en overheid.
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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 

2019

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

INSTRUCTIES NA AANPLANT


