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Hagen, heggen en houtkanten 1

Principe

Een haag of een heg is een lijnvormige aanplanting 
van houtige gewassen die door periodieke snoei in 
vorm wordt gehouden. De mate van onderhoud be-
paalt of de term ‘haag’ (frequent onderhoud) dan wel 
‘heg’ (minimaal onderhoud) wordt gebruikt. Een haag 
heeft een compacte structuur waarin struiken over-
heersen. Een heg is een breed uitgroeiende begroeiing 
waarin struweelsoorten overheersen. Een houtkant is 
een met bomen, struiken en kruiden begroeide strook 
grond, met inbegrip van taluds en beekoevers, waar-
van het onderhoud meestal bestaat uit periodiek kap-
pen van de houtige gewassen tot net boven de grond.

Hagen, heggen en houtkanten kunnen zeer nut-
tig zijn in de strijd tegen bodemerosie. Zij remmen 
het afstromende, met sediment beladen water af 
zodat het sediment bezinkt en achterblijft aan de 
hellingopwaartse zijde van deze kleine landschap-
selementen. Hierdoor vermindert ook de kans op 
bodemerosie hellingafwaarts van kleine landschap-
selementen en worden piekafvoeren naar de wa-
terlopen afgetopt. Een goede beworteling van de 
houtige planten zorgt tevens voor een betere bo-
demstructuur en bijgevolg ook voor een betere in-
filtratie en een grotere weerstand tegen de uitschu-
rende kracht van het afstromende water ter plaatse 
van de kleine landschapselementen.

In traditionele landbouwgebieden met veel hellin-
gen liggen houtkanten mee aan de oorsprong van 
taludvorming. De houtige vegetatie remde erosie 
af en zorgde voor een opeenhoping van sediment 
aan de hellingopwaartse zijde, terwijl de grond aan 
de stroomafwaartse zijde door ploegen hellingaf-
waarts verplaatst werd. Zo ontstond tussen twee 
aangrenzende percelen een niveauverschil onder de 
vorm van een talud of graft. Op die manier werd niet 
alleen de hellingslengte gebroken, maar nam ook de 
hellingsgraad geleidelijk aan af, wat een bijkomende 
bescherming tegen bodemerosie opleverde. 

Hoe efficiënt hagen, heggen of houtkanten erosie 
kunnen bestrijden hangt vooral af van de dichtheid 
van de begroeiing, zeker in de zone net boven het 
bodemoppervlak. Een haag of heg die pas een eindje 
boven de grond begint te vertakken, zal minder se-
diment tegenhouden dan een haag of heg die dicht 
begroeid is tot tegen de grond. Bij houtkanten is een 
goede uitstoeling vanaf het bodemoppervlak van 
belang om een erosieremmend effect te verkrijgen. 
Daarom is een goed beheer, namelijk de juiste snoei-
methode en een goed hakhoutbeheer, noodzakelijk. 
Bij grote modderstromen is ook de dichtheid op een 
grotere hoogte van belang (zie foto).

Houtkant op een talud. Effect van een houtkant tijdens een erosie-evenement

1 Voor dit hoofdstuk werd informatie ontleend van ‘http://www.rlh.be/zelf/zelf_01c.htm’
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Hagen, heggen en houtkanten hebben naast een 
erosiebeperkende functie ook een ecologische 
functie in het landbouwgebied. Ze herbergen veel 
planten- en diersoorten en vormen groene aders in 
het intensief bewerkte agrarische landschap. Vogels 
en kleine zoogdieren vinden er voedsel, nest- en 
schuilgelegenheid. Ze spelen vaak een rol als wijk-
plaats voor soorten die vroeger wijdverspreid in 
het landschap voorkwamen, maar die hun habitat 
door de intensivering van de landbouw steeds meer 
beperken tot perceelsranden en kleine landschaps-
elementen. Voor sommige soorten functioneren 
houtkanten ook als corridor om in het versnipperde 
landschap van het ene geschikte habitatfragment 
naar het andere te migreren.

Uitvoering en Randvoorwaarden
Locatie

Om effectief water en sediment te vangen moeten 
hagen, heggen en houtkanten dwars of schuin op 
de richting van het afstromende water gelegen zijn. 
Hagen, heggen of houtkanten kunnen zich uitstrek-
ken over meerdere percelen.

In heuvelachtige gebieden bestaan houtkanten of 
heggen van oudsher op taluds van holle wegen of 
op taluds tussen twee percelen (zie foto). Het zijn 
restanten van een gedeeltelijk ontgonnen hellings-
bos. Houtkanten en heggen worden ook nieuw aan-
gelegd, vaak als bescherming van taluds (zie hoofd-
stuk III). 

Hagen zijn omwille van hun beperkte afmetingen 
beter geschikt voor aanleg tussen twee akkerper-
celen dan breed en hoog uitgroeiende heggen of 
houtkanten.

Hagen, heggen of houtkanten worden bij voorkeur 
aangelegd in combinatie met een grasbufferstrook 
aan de hellingopwaartse zijde. Op die manier wordt 
het water nog sterker afgeremd en kan een deel van 
het sediment bezinken in de grasbufferstrook. Via 
de grasbufferstrook is de haag, heg of houtkant ook 
gemakkelijk bereikbaar voor onderhoud.

Hagen, heggen of houtkanten kunnen ook worden 
aangelegd op aarden dammetjes met zwakke talud-
hellingen en zo bijdragen tot een betere landschap-
pelijke inpasbaarheid (foto).

Aandachtspunt 1
Bij het aanplanten van een haag, heg of houtkant 
langs een akker moet men rekening houden met 
mogelijke hinder voor gewasgroei en landbouwac-
tiviteiten als gevolg van schaduw, beworteling, enz. 
Hoge bomen in houtkanten zijn daarom niet altijd 
aangewezen of kunnen het best ver genoeg van de 
akker geplant worden om schade of opbrengstver-
liezen te vermijden.

Dimensies

De soortenkeuze en het beheer bepalen de afme-
tingen (breedte, hoogte) van een haag, heg of hout-
kant. Voor erosiebestrijding geldt: hoe breder, hoe 

Locatie van een houtkant in het landschap: op een talud tussen twee percelen. Aanplanting van een houtkant op een kleine aarden dam met erosiepoel.
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effectiever, want des te groter de buffer. Grotere 
afstromingsgebieden worden dus het best voorzien 
van bredere landschapselementen. De lengte wordt 
gekozen in functie van de lokale topografie. De keu-
ze voor een haag, heg of houtkant en de afmetingen 
ervan zijn ook afhankelijk van de oppervlakte die de 
landbouwer of eigenaar ter beschikking wil stellen.

Aanleg 

Aanplant
Een haag en een heg worden op één rij aangeplant. 
Bij de aanplant van een haag kunnen bijvoorbeeld 4 
planten per meter gebruikt worden, en is een plant-
afstand van maximum 0,5 m aanbevolen. Bij de aan-
plant van een heg is een plantafstand van maximum 
2 m aanbevolen. Bij een houtkant is een plantaf-
stand van 1,5 m in driehoeksverband aanbevolen.

De optimale planttijd is november-december, zo 
hebben planten genoeg tijd om zich te ‘zetten’ om 
in het voorjaar meteen flink uit te schieten. Maar 
in principe kan je heel de winter door (zolang het 
niet vriest aan de grond) planten tot de sapstroom 
op gang komt (afhankelijk van de soort, uiterlijk in 
maart).

Een jonge haag, heg of houtkant wordt beschermd 
tegen vraat als er dieren bij kunnen. Jonge plantjes 
kunnen eventueel voorzien worden van een steun-
draad waarlangs ze kunnen opgroeien.

Na het planten van 
een haag kan men 
het best de zijde-
lingse uitlopers net 
boven een knop (een 
derde tot de helft 
van de uitlopers) te-
rugsnoeien. Hierdoor 
wordt het vertakken 
gestimuleerd en ver-
krijgt men een geslo-
ten structuur.

In het voorjaar mag water gegeven worden om de 
beworteling op gang te brengen.

Soorten
Een optimaal erosiewerend effect wordt bekomen 
met soorten die een goede dichtheid geven bij het 
gepaste snoei- of hakhoutbeheer. De planten moe-
ten goed gedijen, dus kan men het best gebruik ma-
ken van inheemse, streekeigen soorten, passend bij 
de ter plaatse aanwezige grondsoort en waterhuis-
houding. Soorten die bovendien met hun vruchten 
voedsel bieden aan vogels en insecten zijn extra 
aantrekkelijk. 

Typische haagplanten voor een strakkere haag zijn 
eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna), haag-
beuk (Carpinus betulus), beuk (Fagus sylvatica), 
veldesdoorn of Spaanse aak (Acer capmestre), gele 
kornoelje (Cornus mas) of inlandse liguster (Ligus-
trum ovalifolium). Voor een lossere heg worden 
daaraan toegevoegd: hazelaar (Corylus avellana), 
hondsroos (Rosa canina), vlier (Sambucus nigra), 
gelderse roos (Viburnum opulus) en kardinaalsmuts 
(Euyonimus europaeus). Andere opties zijn wilgen 
(Salix sp.), iepen (Ulmus sp.), tamme kastanje (Cas-
tanea sativa), hulst (Ilex aquifolium), sleedoorn 
(Prunus spinosa), wilde lijsterbes (Sorbus aucupa-
ria), zomereik (Quercus robur), wintereik (Quercus 
petraea), …

Aandachtspunt 2
Volgens het veldwetboek (Art. 35) moeten hagen 
en beheerde houtkanten minstens 0,5m van de per-
ceelsgrens geplant worden. Voor bomen geldt een 
minimum afstand van 2m. Er mag op de perceels-
grens worden geplant als de buur daarmee akkoord 
gaat.

Onderhoud en beheer

Snoeien van een haag of heg
Wanneer een haag of heg niet onderhouden wordt, 
wordt de structuur hol van onderen en ontstaan er 
open plekken. Dit vermindert meteen het erosie-
remmend effect. Bovendien is er dan kans dat on-
dergroei van onkruiden (bijvoorbeeld vogelmuur en 

Fig. 1: Snoei van een haag na het aanplanten.
(Bron: http://www.rlh.be/zelf/zelf_00.htm)
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brandnetel) gaat overheersen. Regelmatig snoeien, 
vooral bij jonge hagen en heggen, doet meer vertak-
kingen ontstaan in de plant, waardoor een compac-
tere haag of heg wordt verkregen.

Een haag wordt 1 tot 2 maal per jaar geschoren, in 
de perioden eind mei tot begin juni, en in de maan-
den september en oktober. De optimale snoeivorm 
van een haag in het kader van erosiebestrijding is 
een piramidale vorm (zie figuur 2). Met deze snoei-
vorm krijgt de haag 
ook onderaan maxi-
maal zonlicht, wat de 
groei en de vertakking 
ten goede komt. Het 
beste erosieremmen-
de effect wordt im-
mers verkregen door 
een zo dicht mogelij-
ke vertakking aan de 
basis van de haag te 
stimuleren. 

Een jonge heg wordt hoogstens 1 maal per jaar ge-
snoeid. Deze snoei beperkt zich tot het verwijderen 
van storende takken (gebroken takken, dode takken, 
kruisende takken). Nadien is het snoeiregime om de 
5 à 10 jaar door verjongingssnoei. Dat is het weg-
snoeien van verhoute takken terwijl jonge scheuten 
blijven staan. De uitgroeiende heg ontstaat als het 
onderhoud met een interval van meerdere jaren 
wordt uitgevoerd (15-20 jaar).

De juiste snoeiperiode is niet strikt gebonden aan 
een bepaald seizoen, maar hangt onder meer af van 
de gevoeligheid en specifieke kenmerken van soor-
ten, bijvoorbeeld het tijdstip waarop de sapstroom 
op gang komt en het tijdstip van de (al dan niet ge-
wenste) bloei. Het meeste snoeiwerk kan gedaan 
worden in de wintermaanden en het vroege voor-
jaar. In die periode is daar vaak ook het meeste tijd 
voor. Er mag echter niet gesnoeid worden wanneer 
het vriest (vanaf -5°C) omwille van het risico op het 
invriezen van de wonde. Bovendien wordt het best 
niet gesnoeid in de periode dat de sapstroom net te-
rug op gang komt en de bomen beginnen te botten, 
om het bloeden van de wonden te vermijden. Van 
zodra de bladeren volgroeid zijn, kan snoeien weer 
wel omdat dan de sapstroom (druk) vermindert en 
de snijwonde minder zal bloeden. Gereedschap om 
te snoeien moet voldoende scherp zijn, en snoeien 
gebeurt best bij bewolkt weer om verbranding door 
de zon te voorkomen.

Afzetten van een houtkant
Bij beheer als hakhout wordt de houtkant afgezet 
tot net boven de grond (ca 10 tot 30 cm). Als je 
hoger afzet, vormt zich een stobbe (= stronk), van 
waaruit de nieuwe loten schieten. Deze bevinden 
zich te hoog boven de grond om nog een erosie-
werend effect te hebben. Deze beheervorm is dus 
minder relevant in het kader van bodemerosiebe-
strijding. Als je lager afzet, zijn er op de stammen 
niet genoeg knoppen meer die kunnen uitlopen tot 
nieuwe takken. Bij houtkanten van meer dan 50 m 
lang wordt het afzetten verdeeld over meerdere 
jaren, zodat steeds ten hoogste een kwart van de 

Hakhoutbeheer bij een houtkant op een talud.

Fig. 2: Optimale snoeivorm van een haag
(Bron: http://www.rlh.be/zelf/zelf_00.htm)
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houtkant wordt afgezet. De omlooptijd voor het af-
zetten of terugzetten hangt af van de groeisnelheid 
van het hout: 8 tot 10 jaar voor elzen en wilgen, tot 
30 jaar voor hardhoutsoorten. Zoals eerder vermeld 
is een goed hakhoutbeheer onontbeerlijk om een 
goede dichtheid van de beplanting tegen het opper-
vlak te verkrijgen, en aldus het erosiewerend effect 
te optimaliseren.

Achterstallig onderhoud
Is de haag of heg te hoog uitgeschoten, dan spreekt 
men van achterstallig onderhoud dat moet worden 
uitgevoerd. De oorspronkelijke of gewenste hoogte 
van de haag of heg wordt hersteld door snoei.

Bij een haag of heg die niet onderhouden wordt, 
komen er onderin echter vaak gaten, die erg moei-
lijk weer dicht te krijgen zijn. Bijplanten is mogelijk, 
maar je moet er rekening mee houden worden dat 
het nieuwe plantje weinig licht krijgt. Een andere 
mogelijkheid om de gaten te dichten is het aan-
brengen van een vlechtwerk van takken en twijgen.

Gevlochten hagen
Een haag wordt een vlechthaag op het moment dat 
er door menselijk ingrijpen een horizontale of dia-
gonale structuur aangebracht is. Vlechten kunnen 
we grofweg in twee grote groepen verdelen: het in-
vlechten en het leggen van een haag.

Invlechten gebeurt door takken om te buigen en 
dood hout te gebruiken om een gat te dichten. Met 
dode takken wordt er een structuur gevlochten. De 
jonge twijgen groeien langs deze structuur, waar-
door de haag opnieuw kan dichtgroeien. Leggen is 
het inkappen en ombuigen van de gehele struik. 

Uiteraard zijn er vele combinaties en uitzondering-
en mogelijk. Het vlechten van hagen is gebaseerd 
op de natuurlijke reactie van een struik of tak om 
altijd naar het licht toe te groeien. Dat is normaal 
recht omhoog. Door die omhoog groeiende takken 
te vlechten of te leggen ontstaat er een horizon-
tale structuur. De struik zelf zorgt voor de verticale 
structuur. Uiteindelijk ontstaat zo een levend, ge-
sloten hekwerk.




