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Losse heg met hoogstambomen 
 
Een losse heg onttrekt een muur aan het zicht terwijl hoogstambomen het 
dakvolume verbergen. De bomen groeien boven de gebouwen uit waardoor ze de 
daklijn breken. Het visueel versnipperde gebouw verliest zo haar visuele 
aantrekkingskracht en wordt ondergeschikt aan de beplanting. Een losse heg met 
hoogstambomen staat bij voorkeur langs een perceelsgrens om beter in het 
omliggende landschap te passen. Zo gaat het bedrijf op in het landschap. Pas bij 
akkers op voor bladval en productieverlies door schaduw. 

VISUEEL 
Afhankelijk van de soort wordt een losse heg met een enkele rij 3 tot 5 m hoog en 2 tot 3 m 
breed. Een dubbele rij is ongeveer 1 m breder. Met een hoogte van 15 tot 25 m en breedte 
van 8 tot 12 m staan hoogstambomen het best ver genoeg van gebouwen. Zo voorkom je 
dat de bomen op termijn hinderlijk worden. Een losse heg met hoogstambomen is interessant 
bij volumineuze bouwvolumes in een waardevol landschap waar de gebouwen geen 
aandacht mogen wegnemen van andere sterke beelddragers die de streekidentiteit bepalen. 

BIODIVERSITEIT 
Bloeiende en vruchtdragende inheemse struiken zijn van belang voor vogels, kleine 
zoogdieren en nuttige insecten. In het voorjaar zijn stuifmeel en nectar belangrijke 
voedselbronnen voor bijen. In het najaar bieden bessen een uitbundig feestmaal voor 
zangvogels. Daarnaast verschaft de heg een schuil- en broedplek voor diverse soorten. De 
streekeigen hoogstambomen lokken onder andere holenduiven, eksters en grauwe 
vliegervangers. Gaaien, die verzot zijn op eikels, komen voor in zomereiken. 

BEHEER 
Op deze beplanting pas je in de winter hakhoutbeheer toe. Door de struiken periodiek af te 
zetten tot net boven de grond groeien de struiken onderaan mooi dicht. De omlooptijd 
(periode tussen twee hakbeurten) bedraagt doorgaans 7 tot 8 jaar. De groenresten verwerk 
je bij voorkeur ter plaatse. Door het versnipperde hout tussen de (afgezette) losse heg te 
verwerken, minimaliseer je de groei van (wortel)onkruiden in kale jaren. De hoogstam-
bomen groeien vrij uit tot statige volwassen exemplaren en vragen weinig onderhoud. 

TIP 
Bomen die voldoende plaats krijgen om te groeien, vragen nauwelijks onderhoud. In een 
weide bescherm je de bomen tegen schade door dieren. 
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