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Meidoornhaag advies herstel en onderhoud – opname, bevindingen en advies  
zondag 2 februari 2020   
 
Advies  Lex Roeleveld, bureau Heggen 
Aanwezig Peter van Dijk, Djoyce de Bruin, Gaby Schmelzer, Irma de Jager 
 
Op een druilerige zondagmorgen gaan vertegenwoordigers van het bewonersinitiatief Groen 
Kortenoord en een belangstellende uit het Groenberaad (Gaby) onder leiding van Lex de stand van de 
meidoornhaag opnemen, met het doel informatie te verzamelen voor het herstelplan van de haag. 
 
Eerste indruk: oei oei oei, wat is ie er slecht aan toe. 
Eind indruk: daar valt nog wel wat moois van te maken als er zorgvuldig herstel wordt gepleegd. 
 

  
Gaten in de meidoornhaag    Lex Roeleveld van Bureau Heggen 
 
Een verslag van de bevindingen 
 
Eiken 
Er staan meerdere eiken in de haag die het goed doen. Van enkele exemplaren zijn de takken tot 2m 
afgezaagd. Deze zaten waarschijnlijk in de weg bij het graven van de sloot aan de westkant. We moeten 
in de toekomst zien te voorkomen dat bomen worden opgekroond. De natuurlijke groei met takken aan 
de stam vanaf de grond is de ideale situatie. Ook dient de zijkant van de bomen en struiken niet te 
worden bijgewerkt, maak er geen geschoren haag van. Alleen takken die overlast veroorzaken afzagen. 
 

 
Lage takken van eik zijn afgezaagd. 
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Hondsroos 
Her en der staan hondsrozen, Rosa canina, een inheemse soort. Sommige zijn in eiken geklommen. Deze 
combinatie en verstrengeling is goed als natuurlijk element in de haag. 
 
Verbraming 
De bodem van de haag wordt in grote delen door bramen bezet. Slechts enkele stukken zijn nog 
enigszins vrij. De bramen groeien hard en overwoekeren alles.  Ze zijn zelfs al geworteld in de grasrand 
over de sloot. 
Bramen zijn wel handig om te voorkomen dat de haag wordt betreden. Langs de randen van het 
toekomstige voetpad en fietspad zouden bramen inloop tegen kunnen gaan. 
 
Essen 
Essen gaan op korte termijn allemaal dood in verband met de essentaksterfte. Sommige essen moeten 
helemaal worden weggehaald om gevaar voor vallende bomen te voorkomen. Dikke stammen zijn 
interessant om hier en daar te laten liggen in de haag. De vrijkomende takken moeten worden 
afgevoerd. Het wordt is teveel om dat tussen de meidoorns te kunnen verwerken. 
Een aantal essen kunnen worden geknot tot circa 4m. Laat de stammen staan. De dode stammen zijn 
aantrekkelijk voor spechten.  
De essen kunnen niet omzaagd worden, maar moeten eruit getild worden. Het laten vallen zou teveel 
schade aanbrengen aan de haag. 
 
Volwassenen en spelende kinderen 
Aan de noordoostzijde van de haag is door bewoners uit de buurt, grond uit de tuin aan de slootkant 
aangebracht,  over een lengte van ongeveer vijf meter. De sloot is daar minder breed geworden. 
Ook aan de noordoostzijde zijn pallets aangebracht aan beide kanten over de sloten, de kinderen spelen 
in de haag.  
 
Schade door hoog water 
In de winter van 2016/2017 heeft het water lange tijd hoog gestaan in de haag als gevolg van 
ontwatering in de wijk zelf. 
 
Zaagsporen 
Over de gehele lengte van de haag zijn zaagsporen te vinden. Aan de uitloop te zien, is het twee jaar 
geleden gedaan, in winter 2016/2017. 
Afgezaagd: Vlier, Amerikaanse vogelkers, Kornoelje, essen, esdoorn en flinke meidoorns die in het hart 
van de haag stonden. Dat laatste is dus zeer kwalijk. 
 

   
Meidoorn afgezaagd     Meidoorn afgezaagd – nieuwe uitlopers 
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Meidoorn 
Er staan nog steeds een heel aantal oudere meidoornstruiken. Vele zijn meerstammig, wat betekend dat 
ze in het verleden al een keer zijn afgezaagd aan de voet. Sommige zijn opgekroond en van sommige zijn 
takken kort gezaagd. Om een natuurlijk beeld te krijgen zouden de afgezaagde takken er helemaal 
afgehaald kunnen worden. Verder hoeft er aan de meidoorns geen onderhoud te worden gepleegd. Laat 
ze groeien zoals ze gaan.  
Het aanplanten van nieuwe meidoorn is verboden. De haag staat in een buffergebied, een zone om 
Wageningen heen om besmetting van fruitteelt te voorkomen. Het is nu niet te zien of er wel/geen 
bacterievuur in de meidoorns zit. Andere soorten zoals lijsterbes, cotoneaster, mispel, lijsterbes, krent, 
kweepeer,  mogen eveneens niet worden aangeplant. 
 
Aanvullen meidoornhaag - bosplantsoen 
De meidoornhaag is op het moment qua beplanting niet heel erg gevarieerd. Als de braamwortels 
verwijderd zijn kan er op buitenrand aan beide zijden streekeigen, inheems bosplantsoen van 
autochtone herkomst (met NAK-certificaat) worden aangeplant. Ook op open plekken in de haag is dit 
mogelijk.  
Geschikt bosplantsoen: rode kornoelje, sleedoorn, kardinaals muts, gewone liguster, wegedoorn, 
sporkehout, zwarte bes, bosaalbes, bosroos, heggenroos, egelantier, viltroos, gewone vlier, Gelderse 
roos. 
Bij de aanplant zou compost in het plantgat aangebracht moeten worden om de kans te vergroten dat 
ze goed aanslaan.  
 
Opruimen 
Er ligt allerlei afval in de haag,  Hard plastic, buizen, puin, bergen klei. Dit zou allemaal moeten worden 
verwijderd. De kleine kleibergjes kunnen nog voor diversiteit zorgen. De grote hopen dienen te worden 
verwijderd. 

  
Grote berg klei aan westzijde 
 
Netjes 
Het is niet de bedoeling dat de haag netjes wordt. Daar hebben de vogels, kleine dieren en insecten 
niets aan. Bomen en struiken mogen in elkaar groeien. Daardoor biedt de haag des te meer schuil- en 
broedplaatsen. Als twee eiken dicht bij elkaar staan is dat goed. Er mag niet een weg worden gehaald. 
Ze groeien samen op en worden een mooi geheel. 
 
Takkenril  
Een takkenril kan op een open plek in de haag worden gebouwd. Een duidelijke constructie met 
staanders waar de takken tussen liggen, voorkomt dat het eruit ziet en gebruikt wordt als stortplaats 
wordt. Een goede takkenril is niet eenvoudig op te bouwen.  
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Uitgangspunten 
Werkzaamheden met zorg uitvoeren waardoor geen onnodige schade aan bomen en struiken, noch aan 
de bodem wordt toegebracht. Maatwerk is gewenst. 
In alle fasen van planning en uitvoering dient e.e.a.in nauw overleg met Groen Kortenoord te gebeuren. 
Bomen niet opkronen. 
Geen klepelmaaier langs zijkanten. 
Door essentaksterfte aangetaste essen verwijderen. 
Verspreid door de haag de essen knotten en de stam met knot laten staan. 
Takmateriaal van de essen afvoeren. 
Dode stammen van essen met vork laten staan. 
Vrijkomende boomkronen afvoeren. 
Bramen uitspitten langs randen en open plaatsen. 
Bramen zorgvuldig afmaaien in hart, geen opschot van meidoorns, kornoelje, vlier of andere houtige 
soorten mee maaien. Vrijwilligers zullen de opslag van de Amerikaanse vogelkers bijhouden. 
Aanplanten bosplantsoensoorten vooral langs de randen van de haag. 
Melden als onderhoud wordt gepleegd, begeleiding bij de uitvoering. 
 
 
Herstel en onderhoud 
Het herstel kan gefaseerd uitgevoerd worden. Als eerste opschonen, vervolgens herplanten en daarna 
geregeld onderhoud op maat. 

1 Afspraken over uitvoering deeltaken herstel 
2 Afspraken over deeltaken beheer/onderhoud 
3 Bramen aftikken en afvoeren 
4 Bramen uitgraven 
5 Essen afzagen, takken afvoeren 
6 Aanplanten bosplantsoen 
7 Onderhoud 

 
 

        
 

 
Meidoornhaag januari 2016 t.h.v. Frans Beijerstraat 


