
Booghaag
Een booghaag is een echte blikvanger in de tuin. Het kan de 
toegangspoort tot de tuin zijn en bezoekers verwelkomen. Het 
is ook erg bijzonder als je er een zitplekje van maakt. Dan 
biedt het je een ideale mogelijkheid om er bijvoorbeeld een 
tuinbank in te zetten.

Je kunt een boog direct plannen als je de haag plant of een  
bestaande haag gebruiken en de haagplanten in de juiste vorm 
laten groeien. Het is niet moeilijk om een booghaag te laten 
groeien. Hoe lang je moet wachten op de voltooide boog, hangt 
ook af van de gekozen planten. 

Materiaal: 
Haagplanten*
Hoornspaanders
Metalen stang
Binddraad (kunststof)

Gereedschap:
Koord
Duimstok
Schop
Emmer
Gieter
Tuinschaar

*Haagplanten: 
Zeer geschikt voor een booghaag zijn bijvoorbeeld een haagbeuk 
en rode beuk. Ze groeien als een boom met een doorlopende 
hoofdscheut, deze heb je nodig om de boog te vormen. Je kunt 
een groei van 20 - 40 cm per jaar verwachten. Ongeacht welke 
haagplant je kiest, gebruik maar één soort - dat wil zeggen: de 
planten niet mengen. Let er bij de keuze op dat alle planten hun 
eigen eisen stellen aan de bodemgesteldheid en de locatie. 

Het beste moment om te planten: 
ideaal voor het planten van een haag is 
de herfst voor de eerste vorst. Als dit niet 
mogelijk is, dan kun je nog in het voorjaar 
planten, als de grond vorstvrij is.

Planning
Plan de haag met een gespannen koord en een meetlat. Je kan zelf 
kiezen hoe breed je de boog wilt hebben. Wil je er later nog een bankje 
of tuinstoel in plaatsen? Houd hier dan rekening mee. 

Plantgaten
Haagplanten moeten samengroeien tot een gesloten geheel, maar bij 
het planten hebben ze een bepaalde afstand nodig. Volg de aanbeveling  
van de gekozen soort, dit kunnen 2 of meer planten per strekkende  
meter zijn. De plantgaten maken je dubbel zo groot als de wortelkluit. 
Kies de diepte van het gat zo dat de kluit later, na het plaatsen, gelijk 
ligt met de omringende grond. Om de aarde mooi los te maken, steek je 
de schop in de grond van het gat en draai je deze heen en weer. 

Planten plaatsen
Plaats voor het planten de plant met de plantenpot in een emmer water,  
totdat het wortelgebied goed doorweekt is. Ondertussen meng je de uit-
gegraven aarde met hoornspaanders. Dit is een organische meststof 
met een langdurige werking en is bij uitstek geschikt voor haagplanten. 
Verwijder vervolgens de pot en scheur de wortels een beetje open. Je kunt 
een mes gebruiken om de kluit in te snijden en de wortels los te maken. 

Boogvorm voorbereiden
Als tijdelijke steun voor de booghaag heb je een dunne metalen stang 
nodig die je in de gewenste radius buigt. Bevestig de gebogen stang 
aan beide stammen met een plastic binddraad. Deze groeit mee en is 
hier goed geschikt voor. Trek dan in de loop der jaren aan elke kant van 
de boog één of twee sterke scheuten omhoog. Als de scheuten in het 

Plaats de planten vervolgens in de plantgaten en vul ze rondom op met 
de uitgegraven grond. Druk de aarde licht aan met de voet en geef de 
planten goed water. 

midden zijn samengegroeid, kun je de metalen stang verwijderen. Snoei 
de haag regelmatig en vorm daarbij de gewenste boog.
Tip: je kunt ook een hoekige vorm maken in plaats van de ronde boog. 
Gebruik in dat geval bamboestokken als klimhulp. Deze worden ook na 
het samengroeien in het midden verwijderd.

1 - 2 keer per 
jaar terugsnoeien

Metalen staaf

Binddraad

bijv. 2 meter




