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Soort van het seizoen april – juni: bloeiende struiken
In dit jaarthema zijn struiken de drager van het struweel, een zoom die het bos omringt.
Doorgaans worden de struiken die in een struweel aanwezig zijn niet hoger dan ongeveer 5
meter. Een boomlaag is bij een struweel afwezig of slecht ontwikkeld. Ook dwergvormen van
boomsoorten kunnen in een struweel aanwezig zijn.

Sleedoorn

Meidoorn

Natuurlijk Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving, zie ook onze website delfland.knnv.nl
Voor de doelstellingen en het werkgebied, zie de website onder https://delfland.knnv.nl/over-ons/

Struweel met rozen en vlier

Hondsroos, foto Cor Nonhof

Braam, boswachterblog.nl

Meld je bloeiende struiken via natuurlijkdelfland@knnv.nl
Struiken met bloemen – Zeeuwse haag
Bloeiende struiken, daar zijn er wel heel veel van. Om het dichtbij huis te houden kiezen we
hier en nu voor de Zeeuwse haag. Vroeger werden doorn-dragende struiken gebruikt als
haag om vee op een plek te houden. Dit soort gemengde hagen zijn typisch Zeeuws,
vandaar de naam. De gebruikte soorten kunnen verschillen en zijn mede afhankelijk van
grondsoort en standplaats. Soorten met doorns zijn o.a. meidoorn, sleedoorn, hondsroos of
braam, niet stekelige soorten zijn o.a. vlier, es, iep, Spaanse aak, hulst of liguster.
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Vindplaats
De soorten zijn alle inheems en ook te vinden in struweel- en bosrandvegetatie, parken en
plantsoenen.
Ecologie
Als veekering worden hagen zelden meer toegepast. Helaas, want deze hagen zijn een
fantastische plek voor vogels om in te broeden, ook insecten en tal van andere soorten
vinden er veel van hun gading. Al die verschillende soorten struiken bloeien op een ander
moment in het jaar en geven een heel divers aanbod aan nectar, stuifmeel, vruchten, zaden
en schuilgelegenheid. Een zeer goede bijdrage aan het behoud van biodiversiteit.
Gebruik
In vroegere tijden waren de hagen niet alleen een afscheiding. Vruchten en zaailingen
werden geoogst en verkocht en het leverde brandhout. Prikkeldraad heeft dit soort hagen
vervangen. De plaats en functie van de haag bepaald de mate van onderhoud. Dicht bij huis
en als afscheiding van bijvoorbeeld een moestuin wordt de haag kort en strak gehouden. Op
andere plaatsen kunnen ze breder en hoger uitgroeien.
Toepassing en onderhoud
Afhankelijk van de plaats en de ruimte wordt gekozen voor een enkele rij, een dubbele of
zelfs driedubbele rij struiken/bomen. Als de haag laag moet blijven worden natuurlijk geen
bomen (esdoorn, iep) gekozen. Het onderhoud komt neer op eenmaal per jaar snoeien, als
de wensen anders liggen, wordt dat aangepast.
In een eigen tuin met een bestaande heg van liguster of haagbeuk geven we als tip: plant er
andere soorten tussen en neem het mee in het gewone onderhoud.
Soorten
Meidoorn (Crataegus monogyna):
hoogte 4 mtr, bloei mei - juni, witte bloemen, rode bessen.
Sleedoorn (Prunus spinosa):
hoogte 2 – 6 mtr, bloei maart- april, witte bloemen, blauwe vruchten.
Hondsroos (Rosa canina):
hoogte 1- 4 mtr, bloei juni – juli, roze tot witte bloemen, rode bottels.
Braam (Rubus) :
hoogte 2 – 4 mtr, bloei mei – september, witte bloemen, zwarte bramen.
Vlier (Sambucus nigra):
hoogte tot 7 mtr, bloei mei – juli, witte schermbloemen, zwarte bessen.
Liguster: (Ligustrum):
hoogte 4 mtr, bloei mei – juli, wit / geurend, zwarte bessen, semi groenblijvend.
Hulst (Ilex aquifolium):
hoogte tot 10 mtr, bloei mei – juni, tweehuizig, man: gelig, vrouw wit, rode bessen,
groenblijvend.
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Sleedoorn in bloei, foto Corrie van den Berg
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