
Haagvlechten /  Haagleyden

ambacht met toekomst?

Bocholt 3 februari 2023



De Bello Gallico : “ de Nerviers,  die zelf geen cavalerie hadden gebruikten 
een speciale techniek om zich te verdedigen tegen de ruiters van vijandige 
stammen: 

ze snoeiden en plooiden jonge bomen en struiken op een speciale manier, 
zodanig dat deze hagen op muren leken en zo een bescherming boden 
waar je zelfs niet kon doorkijken.

Julius  Caesar
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 Gevlochten heggen langs wegen  (dreef   drove)
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Middeleeuwen:   tuun

Beweiding op gemene gronden
Afscheidingen rond akkers en tuinen

Gevlochten van dood hout

Vee en wild buiten houden

Neemt weinig ruimte in !

Tuun = dialect voor afsluiting

Tuin



Tuun met levende staken en dode 
leggers

Tuun met dode staken en 
leggers



Johannes van Doetecom    1560



Van dood hout naar levende hagen

- bevolkingstoename
- toename van afscheidingen  hout is kostbaar en wordt liever voor andere 
doeleinden gebruikt
- levende heggen komen steeds meer in beeld

- Pachtcontracten 14° eeuw:  ‘bepoten met levende hout’ 
- 1399 Mater (O-Vl)  De pachter moet planten ‘een doorin haghe alomme daer 
men tunen sculdich is te bestoppenen’
-1843 kerkrekening Houtem (Veurne):  900 doornplantsoenen tot planten der 
haegen rond het kerkhof    en in 1846 wordt Jacobus Schacht betaald voor het 
‘leyden en verdicken van de haeghe’  1847  levering van een honderd doorns 
tot het verdicken aan zelve haeghe en  bandroeden voor de haeg van het 
kerkhof.



1700 – 1850:  dichtste netwerk aan hagen, heggen en houtkanten, 
bomenrijen

• opkomst prikkeldraad  (1881) USA
• prikkeldraad massaal beschikbaar na WOI
• schaalvergroting en mechanisering in de landbouw na WOII
• onderhoud is duur,  elke m² moet opbrengen
• opkomst bacterievuur

Kilometers haag zijn verdwenen

Laatste 30 jaar terug opgewaardeerd om hun natuurwaarde 





Max Hooper  1934 - 2017

Hooper’s Law on Hedges

Age = # species/30yd *  00

Gem. 12 soorten struiken/30 m

Oudste hagen in UK 1200 jaar oud

Vooral langs wegen  (droves)



Niets doen :

• haag groeit 
uit tot 
bomenrij

• gaten in de 
haag

• haag 
verdwijnt

Beheer van hagen





Scheren:

• haag wordt 
uitgeput

• gaten in de 
haag

• haag staat op 
‘pootjes’

Oversnoeide haag

Haag sterft af op termijn  

50 à 70 jaar



Natuurwaarde van hagen/heggen

• verhoogt de biodiversiteit
• ecosysteem op zich
• broed- , schuil- en overwinteringsplaats 
én voedselbron voor insecten, vogels en 
zoogdieren
• groeiplaats voor planten
• ecologische infrastructuur
• behouden van biodiversiteit / 
• autochtone genenbron





Ecologische infrastructuur



Nog andere functies/waarde

Landschappelijk
• ontwatering
• microklimaat
• aantrekkelijk uitzicht
• schermfunctie  (ook op kleine schaal)

Cultuurhistorisch
• getuigen van het verleden
• bocagelandschap

Economisch
• toerisme en recreatie
• windbreking/erosiebestrijding
• beschutting vee
• biomassa
• drachtplanten



Oude hagen

Waarom is deze haag nog altijd aanwezig en vitaal?



Rond 1900

Hagen waren nog functionele 
afsluitingen

Alle hagen werden ‘geleyd’

• maakt de haag dicht
• verjongt de haag
• de haag kan 100en jaren oud 
worden

Na WOI

•Prikkeldraad massaal beschikbaar
•Hagen verdwijnen
•Haagvlechten sterft langzaam uit



Waarom hagen leiden /vlechten ?

•‘waterdichte’ afsluiting om koeien en schapen in de weide te houden

•verjongen van een ‘versleten’ haag om afsterven te voorkomen

•verbeteren van het habitat voor de fauna van kleinschalige landschappen 
•(vogels, insecten,  kleine zoogdieren, ……)

•Mooie,natuurlijke en efficiënte afsluiting om publiek uit kwetsbare plaatsen 
te weren

• Verbeterde werking als windscherm en erosiebestrijding



Hoe werden hagen gevlochten?

Hoe kunnen we achterhalen welke techniek en welke stijlen in de 
Westhoek gebruikt werden?

• oude foto’s en postkaarten

• vlechtrelicten opsporen in oude hagen

• zoeken naar landbouwers die het nog gekend hebben

• wie kan het ons leren?

• zelf uitproberen en techniek en stijl opnieuw in de vingers krijgen

• internationale contacten met actieve haagvlechters



















Abele 1994



Het inkappen :

Om een haag te vlechten moeten we eerst de bramen en 
niet gewenste struiken verwijderen. Vervolgens gaan we om 
de struik, de voet inhakken. We vlakken de ingemaakte 
wonde mooi uit om de hergroei van de haag te bevorderen.

Vastbinden: 

De schuin gelegde stammen worden bevestigd aan de 
rechtblijvende stammen door middel van wilgentenen. De 
knoop wordt aan de buitenkant van de weide gelegd zodat 
de dieren hem niet lostrekken.  De wilgentenen worden 
ieder jaar geoogst van daarvoor onderhouden wilgen.

De afwerking : 

Het vlechtwerk wordt afgewerkt met een forse twijg die 
we horizontaal bovenin het vlechtwerk inweven. We toppen 
de haag op de hoogte van de ingeweven twijg en we 
controleren of er geen zwakke plekken in de haag zitten 
die we met behulp van stevige houten stokken kunnen 
verstevigen.







Veel verschillende stijlen in Europa  

Vooral in UK,  Frankrijk

Functie

•Soort vee
•Klimaatsomstandigheden;
•Beschikbaarheid van palen en binders
•Creativiteit van de uitvoerder
•Verschil met professionele vlechters
•Graad van afwerking kan sterk verschillen
•soms op een berm en/of naast een greppel…



UK:        veel regionale stijlen
alle stammen ‘pleachers’ gelegd in dezelfde richting
dode staken  ‘stakes’
afgewerkt met gevlochten bandroeden ‘binders’
zijtakken aan kant van weide blijven staan ‘single brush’
of zijtakken aan beide kanten  ‘double brush’

• Derbyshire style
• Devon
• Dorset
• Lancashire & Westmorland
• Midland Bullock 
• North Somerset
• South of England
• Welsh Border
• Yorkshire



Midland bullock  style









Er worden gezaagde palen gebruikt ( mijnstreek)
Deze worden op vrij grote afstand geplaatst ( 75 tot 
85 ), maar meer in het center van de haag
Er worden geen binders of wissen gebruikt.

Derbyshire Style



Yorkshire Style

Gezaagde of geschilde palen, in het center 
geplaatst met horizontale genagelde planken 
Heel smalle heg 



Maasheggenstijl (NL):  maasheggengebied
levende staken
leggers op meerdere niveau’s
weinig zijtakken



Frankrijk:   Perche  stijl



Kruishaag:   bijna overal in Vlaanderen
stammen kruiselings gelegd
alle zijtakken verwijderd
rond kerkhoven en tuinen
jonge hagen

Vlaamse Stijl
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Plakhaag: Vlaamse en Franse Westhoek
levende staanders
leggers in dezelfde richting  (hellingopwaarts)
alle zijtakken verwijderd  ( no brush)
jonge en oude hagen
afsluiting runderweiden







• Welke stijl, techniek, eindbeeld wil je ?
• Hebben we palen en binders nodig?
• Wat is beschikbaar aan palen en binders ?
• Kies in welke richting je de haag gaat leggen.
• Langs de weg leggen we met de rijrichting mee
• Rechtshandigen beginnen links, linkshandigen 
rechts
• Laat eens een hoogstam uitgroeien
• Op een helling leggen we bergopwaarts
• Wat met het snoeiafval ?
• Is je kapmes scherp genoeg ?
• Is de verbanddoos aanwezig en aangevuld?

We gaan aan de slag



Materiaal:   kapmes, bijl, snoeizaag, takkenschaar, 
heggenschaar,  handschoenen, houten hamer

Evt. lichte kettingzaag (! Veiligheidsuitrusting) 







Werkruimte voorzien door te maaien
Prikkeldraad uit de haag verwijderen

Stammetjes opschonen





inkappen

Tijdstip:  gebeurt van 
eind oktober tot april

Let op dat de stam niet 
breekt

Voldoende hoog 
beginnen

Voldoende dun 
uitwerken om bij leggen 
de sapstroom niet te 
blokkeren





Kies de juiste richting en 
waarlangs de stam moet 
scharnieren
Begin hoog genoeg met 
inkappen om inscheuren te 
voorkomen. Minimum 3 tot zelfs 
5x de diameter hoger beginnen 
Kap of zaag de hiel schuin weg 
nadien















Plakhaag:    leggers gebonden 
aan levende staken



Afwerken met bandroeden

Vlaamse plakhaag 

afgewerkt met bandroeden









Annual National Hedgelaying 
Championship
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