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BLAUWE BOSBES

KENMERKEN 
•  Struikje van 15 - 60 cm hoog
• De blauwzwarte, ronde besjes zijn zoet en eetbaar
• Bessen zijn rijp in juli, augustus, september
• Best plant je ze in groepjes aan
• Kan onder bomen, bij struiken,... gezet worden als kruidlaag
• Nectarplant voor bijen

STANDPLAATS
Halfschaduw
Droge tot matig vochtige bodems

PLANTPERIODE
november - maart

STRU IK



Copromotor

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door cofinanciering uit Platteland Plus,
bestaande uit middelen van Vlaanderen en provincie Antwerpen.

Partners

HOE MOET IK EEN HAAG PLANTEN?
Bescherm de wortels tegen uitdroging tijdens het transport. Leg een deken 
of zak over de wortels. Kan je niet direct planten na ophaling? Bewaar de 
planten dan door ze in te kuilen (de wortels in de grond steken en afdekken 
met grond). Vermijd in elk geval uitdroging van de wortels door blootstelling 
aan wind. 

1. Voor een haag plant je best om de 20 - 25 cm een haagplantje (reken 
op 4 planten per meter). Gebruik lat of stok om gelijke afstanden tussen 
de planten te hebben. Span een draad waar je de haag wil planten, 
zodat je in een rechte lijn aanplant.

2. Maak hier een sleuf van 30 cm diep en 30 cm breed. Spreid de 
hoofdwortels van de planten op de bodem van de sleuf.

3. Vul de put voor ongeveer 1/3 met grond. Zorg daarbij dat de grond 
goed verkruimeld tussen de wortels.

4. Schud even met de plant, zodat de aarde goed tussen de wortels valt. 
5. Vul de rest van het plantgat met water en laat dit wegtrekken.
6. Vul dan de rest van het plantgat geleidelijk op met aarde en druk de 

aarde gelijkmatig aan met de voet (niet stampen). Zorg dat de planten 
niet te diep geplant zijn en dat je geen geul krijgt waar water in blijft 
staan! 

Tip: Plant nooit als het overdag aanhoudend vriest of als de grond (nog) 
bevroren is. 

HOE MOET IK EEN STRUIK PLANTEN?
Struiken plant je op een gelijkaardige manier als hierboven. Maak een 
plantgat (voldoende groot). Meng de grond met compost. Spit de bodem in 
het plangat om. Giet water in de plantput en laat wegtrekken. Zet de struik 
in het plantgat. Zorg dat de wortels niet naar boven geduwd worden. Vul 
het plantgat en schud met de struik om de grond tussen de wortels te laten 
vallen. Zorg ervoor dat de struik niet te diep geplant is! (Bij het aandrukken 
zakt je plantje vaak nog). Druk lichtjes aan met de voet. Geef je geplante 
struik nog flink wat water.

ONDERHOUD
In het voorjaar mag er water geven worden aan de haag/heg/struik om de 
beworteling op gang te brengen. Een strak geschoren haag kan je best één- 
of tweemaal per jaar scheren.

Een struik laat je uitgroeien tot je vind dat deze te groot wordt.


