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Haagvlechten, een ambacht in opmars 

Demo ‘boerenstijl’ haagvlechten op Eenstijlige meidoorn (Bocholt, feb2022)  
© Paulien vanhauwere



Door hagen te vlechten, knikken of 
buigen (manipuleren) worden struiken / 
bomen beïnvloed in hun groei. 
Men verdicht de heg door takken en 
stammen te leiden in richtingen waar ze 
van nature niet groeien en in functie van 
de noden.

Haagvlechten

De mogelijkheden om een haag te 
vlechten worden slechts beperkt 

door je creativiteit en expertise .
Haagvlechten boerenstijl 2022
© Kevin Lambeets



Verschillende technieken mogelijk om eenzelfde functie te bekomen. Convergent 
ontstaan omwille van lokale noden, voorhanden zijnde soorten en/of invloeden 
van buitenaf. De ene techniek al wat ingrijpender dan de andere en/of kostelijker. 

Eerder dan haagstijlen, richten wij ons op (het aanleren van) technieken. Deze 
kan je later zelf combineren of binnen / tussen hagen diversifiëren. 

Vlechten, leiden, leggen,... 

Form Follows Function

1 Buigen 6 Knikken

2 Afleggen 7 Leggen

3 Leiden 8 Kruisen

4 Twijnen 9 Tuynen en dood hout

5 Vlechten 10 Knotten en hakhout 



Vlechten, leiden, leggen,...: functies ? 
Vroeger Heden

● Veekerend
● Grazer- en Roofdierwerend
● Afsluitend / Begrenzend → erf
● Windscherm 
● Winterwerk  
● Hout als grondstof 

○ Geriefhout / Brandhout 
○ Bouwhout
○ Takkenbussels (oven)

● …

● Vee / Wild geleiding 
● Begrenzing / Verdichtend → tuin
● Windscherm
● Landschapsbepalend (KLE)
● Biodiversiteit
● Belevingswaarde / Esthetisch
● Erfgoedwaarde
● Leilindes, -fruit,...
● Snoeihout in haag verwerken 

→ takkenril, rijshout; meer dood hout
● Moeilijk doordringbaar

→ geleidend



Buigen 

Relict Eenstijlige meidoorn te Borgloon  
© Jeroen Rappé

Schematische voorstelling van het buigen van een struik 
© Jeroen Rappé



Vlechtspoor op Linde te Pétigny © Jeroen Rappé



Afleggen

Schematische voorstelling van het buigen en afleggen 
© Jeroen Rappé



Leiden

Zwarte moerbei © Paulien Vanhauwere
Kerkhofmuur te Oignies © 

Paulien Vanhauwere



Twijnen 

Schematische voorstelling van het twijnen van een struik 
© Jeroen Rappé

Getwijnde jonge twijgen langs oprit, reactie na een groeiseizoen (Oignies) © Paulien Vanhauwere



Vlechten

Gevlochten Gele kornoelje te Gelinden 
© Jeroen Rappé



Vlechthaag van taxus als afsluitingshaag in pastorietuin van de Sint-Petrusparochie te Alveringem 
© inventaris.onroerenderfgoed.be; Geert Van der Linden



Knikken(-d) breken of inzagen.

Hergroei en wonddichting op Hazelaar een jaar na knikken
 © Paulien Vanhauwere

Schematische voorstelling van het 
Knikken dmv inzagen 
© Jeroen Rappé



Schematische voorstelling van het buigen van een struik
Door meervoudig inzagen aan de druk zijden 
© Jeroen Rappé



Boven: Heg van Eenstijlige meidoorn na 
knikken

Onder: Reactie heg na een groeiseizoen

Kwinten (Voeren)  © Paulien Vanhauwere



Leggen
→ Overgewaaid uit Engeland, opgepikt in Nederland 

en vervolgens richting Vlaanderen…

© Jef Gielen

Schematische voorstelling van het Leggen van een struik 
© Jeroen Rappé



Gelegde heg van oude Eenstijlige meidoorn aan de Liermolen. De heg werd opgekuist en oude, zware stammen verwijderd, te leggen 
stammen deels onttakt (Grimbergen, feb 2020) © Kevin Lambeets



Vlechtsporen ‘leggen’ op en hergroei van 
Eenstijlige meidoorn in een jongere haag 
nabij de Liermolen (Grimbergen, 2015) 
© Kevin Lambeets



Kruisen

Bramenknoop © Kevin Lambeets

Schematische voorstelling van het kruisen van struiken 
© Jeroen Rappé



Boven: Kruishaag van Gele kornoelje met eerste uitvoering in 2019
Onder: Dezelfde kruishaag een groeiseizoen later    
© Paulien Vanhauwere



Vlechtspoor van gekruiste Gele kornoelje te Veulen © Jeroen Rappé



Knotten, hakhout, snoeien 

Schematische voorstelling van het Knotten van een struik 
© Jeroen Rappé Foto van kaphaag  

© Jeroen Rappé



Tuynen en doodhout afbakening 

Voorbeeld van ‘haies sèches’ (Maison rustique 
du 19e siècle, tome premier, 1835)

Foto takkenril © Paulien Vanhauwerre 



Geknikt en getuynde Eenstijlige meidoorn in natuurgebied Doysbroek te Linter © Kevin Lambeets



Historische relicten 
die we waarnemen 

Herwaardering 
van de ambacht 

Beheeringreep dmv. 
verschillende technieken

Jonge haag Relict 

Boerenstijl = pragmatiek 

Haag in de buurt van Brûly  © Paulien Vanhauwere

Aanplant haag te Landen  © RLZH



Heggenleggen / Hedge Laying s.s. oorspronkelijk uit Engeland (prestige)  

? Veekerende werking voor het beheer plaatsvindt
? Duurzaamheid  ~hergroei
? Grootte tijdsinvestering op één moment 

⇒ Vermoeden dat er een pragmatischer beheer was door de boer, zowel preventiever 
(verdichten tijdens jaarlijkse controle) als symptomatisch (wanneer zich een probleem stelt).

Beheeringreep dmv. verschillende technieken

Boerenstijl = pragmatiek 



Overal en altijd toepasbaar 

Startsituatie 

Doel/ functie

Kennis 
Bepalen
- Technieken
- Werkmethode 
- Eindbeeld

Wat heb ik ter beschikking? 
Leeftijd haag, soorten, huidig beheer, ….?

Wat wil ik bereiken? 
- een berceau in een kanten patroon? 
- een dichte ondoordringbare massa? 
- biodiversiteit en landschapsbeleving? 

Welke technieken ben 
ik vaardig?

Boerenstijl = pragmatiek 



● Anatomie
● Dominantie in de top en in waterlot 
● Hoe verder van de wortel, hoe minder 

groeikracht 
● Daar waar er licht is, vormen zich scheuten

…deze groeien naar het licht toe
● Daar waar een wonde is, 

vormen zich scheuten
…bij knikken en buigen minder 
krachtig 

● Soortspecifieke eigenschappen

Groeiregels respecteren ! 

Te verwachten reactie na 
 buigen/ knikken, hakhout 
© Jeroen Rappé



PBM’s: veiligheidsbril, pet/muts, stevige (lederen) 
handschoenen, ev. kniepads, voorschort

Onderhoud: 
- ontharsen: Stihl (naaldhout), Ballistol (loof-), Greenoil 
‘agent appel degreaser’, Agealube ‘Bio-Cleaner’
- olieën: plantaardige / minerale olie die niet uithardt
- droog opbergen
- koud slijpen / wetten: schroef + (halfronde) vijl, 
wetstenen, diamantvijl,... + strop

!Hygiëne: ontsmet de snede van je gereedschap 
tussen locaties (70% alc.)

Onmisbaar goei gerief

PBM’s en handgereedschap 
voor het haagvlechten 
© Kevin Lambeets



- Bereikbaarheid: verplaatsing, terrein
- Soorten: doornstruweel vs. 

niet-doornig, bramen en wilde rozen,...
- Leeftijd & huidig beheer: jonge 

aanplant vs. achterstallig beheer
- Doelstelling & functie: kerend vs. 

ornamenteel
- Resthout: tuynen, aanharken, afvoer

Indicatieve kost plantgoed: 
plantmaat 60/100 ; €1,8 à €2,8/st.

Kostenplaatje haagvlechten 
Indicatieve snelheid (Gielen, 2020):

- Knikken: 100m/dag
- Buigen: 140m/dag
- Leggen: max. 30m/dag, 

→ 5j. herhaling ; vervangen na 15-20jr.

Indicatieve kost (Gielen, 2020):
→ vanaf min. €5/lm

- Buigen: €750/dag
- Leggen: €1750/dag



En dan nu …de haag in !
1) Onderzoek de locatie: 

soorten, standplaats, oriëntatie,...
2) Functionele noden / doelstellingen: 

visueel, werend/kerend, natuur,...
3) Welke (combo van) techniek(en) ?
4) Welk handgereedschap ?
5) Veiligheid & PBM’s ?
6) overloop je plan van aanpak!

Variatie is troef !

Aanleg van een heggenril op Eenstijlige meidoorn ism. Beheerteam 
Bolwerk (Zoutleeuw, jan2022) © Kevin Lambeets



7) Werk idealiter met twee of drie: 
iemand voor resp. achter de haag

8) Opschonen van de haag: 
verwijder bramen, Gewone vlier en ev. wilde 
rozen → groene braamtwijgen bv. voor aanbinden

9) Begin met onderaan buigen, leggen, knikken 
om gaten dicht te maken Respecteer een A 
vorm

10) Vlecht langzamerhand naar boven toe
→ selecteer het aantal opgaande takken, 
zeker bij een ‘scheerhaag’

11) Werk af dmv. aanbinden, twijnen van 
zijtakken, opsnoeien van uitstekende twijgen

En dan nu …de haag in !

Proberen, observeren, 
experimenteren, blijven 
proberen, genieten !

Boerenstijl op Eenstijlige meidoorn 
(Geetbets, 2021) © Kevin Lambeets



Eindresultaat boerenstijl op Eenstijlige 
meidoorn te Bocholt (dec2021)
© Kevin Lambeets
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Behaag jezelf …en het landschap
Vlechtsporen te Brûly © Paulien Vanhauwere
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