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In dit voorbeeld leggen we uit van welke afmetingen u uit kunt gaan bij het graven van een geul (1),
hoeveel beuken- en hagengrond u het beste kunt gebruiken (2) en hoe een enkele en dubbele rij
beuken er uit ziet (3). Dit alles op basis van één meter. Logischerwijs plaats u een langere haag, dus
u kunt alles met het gewenst aantal meter vermenigvuldigen. Als laatst een onderhoudsadvies (4).
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EEN GEUL GRAVEN

Goede voorbereiding is het halve werk. U heeft nodig; een goede schep, touw, twee latjes en een
meetlint. Vóór het graven is het handig om de lengte van uw haag aan te duiden met touw van begin
tot eind. Op die manier graaft u recht. Graaf zo’n 40 cm diep en zo’n 30 cm breed. Zie het voorbeeld
hieronder:
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Zorg dat de beuken niet uitdrogen, uitdroging is
dodelijk. Tijdens transport zijn de wortels verpakt.
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Verwijder de verpakking pas wanneer u echt aan
het planten toe bent. Laat altijd 50 centimeter
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NATURADO BEUKEN- EN HAGENGROND

De geul die ontstaat is 120 liter. Wij raden
aan hiervan 2/3 te vullen met Naturado
beuken- en hagengrond, dus 80 liter. Er
gaat 40 liter in een zak, dus 2 zakken per
meter. Het restant kunt u afvullen met de
afgegraven grond. Wij raden dit aan
omdat de stoffen die in de beuken- en
hagengrond zitten ideaal zijn voor het
bodemklimaat waar de beuk van houdt.
Hiermee beperkt u de uitval van uw
nieuwe haag.

uitgegraven grond

2/3 van de geul vullen
met Naturado beukenen hagengrond en rest
afvullen met de
uitgegraven grond
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ENKELE / DUBBELE RIJ PLANTEN

Een beukenhaag of haagbeuk kunt u op twee manieren planten; een enkele rij of dubbele rij. Bij een
enkele rij gaat u uit van 5 planten per strekkende meter en bij een dubbele rij van 10. Een enkele rij
houdt in dat u de planten recht achter elkaar in de grond plaatst. Een dubbele rij zijn twee rijen
die naast elkaar lopen, maar dan geschaard, in W-vorm. U bereikt zo sneller een brede en
dichte haag. Dat is ook de reden waarom men bijna altijd een dubbele rij plaatst. Om het bestellen
makkelijk te maken werken wij met 1 pakket per 1 meter. Zie ter verduidelijking het voorbeeld hieronder:
ENKELE RIJ
Voordelen:
- voordelig
- sneller te planten

een half pakket per meter

DUBBELE RIJ
Voordelen:

- snel een brede haag
- snel een dichte haag

een pakket per meter

TIP
Na aanplant van de beuken kunt u gelijk de

4

toppen van de planten terugsnoeien. Terugsnoei is niet noodzakelijk maar het bevordert

ONDERHOUD

wel het goed dichtgroeien van de haag.

Een beuk heeft voor een goede groei absoluut een schimmel (mycorrhiza) nodig. Deze schimmel heeft
de beuk van nature zelf op zijn wortels zitten. Beukenhaag.nl heeft speciale beuken- en hagengrond
van Naturado in het assortiment, waar deze schimmel ook in zit.
Beukenhaag.nl adviseert beuken- en hagengrond van Naturado te gebruiken wanneer:
•

U beuken vanaf 60 cm gaat planten

•

U de huidige staat van de grond niet goed kent

Voor een goede, gezonde en dichte haag is het aan te raden om de beuken te bemesten. Doe dit met
Hagen AZ van ECOstyle. Verdeel de Hagen AZ gelijkmatig over het wortelbereik van de haag en hark
het daarna licht in. Sproeien is daarna niet noodzakelijk, maar versnelt wel de werking. De 1e bemesting is tussen maart en half juni. De 2e bemesting loopt van half juni tot eind oktober. Geef de 2e
bemesting direct na het snoeien van de haag.

DE VOORDELEN VAN ECOSTYLE HAGEN AZ:
•

Geeft tot 4 maanden voeding

•

Voorkomt uitval bij nieuwe aanplant (pas drie weken na aanplant ivm wortelperiode)

•

Te strooien bij elk weertype zonder risico op verbranding

•

Milieu-, mens- en diervriendelijke meststof

•

In 2 en 4 kilo verpakking
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BEUKEN BESTELLEN, HOE WERKT DAT?

Er zijn een aantal punten belangrijk waarop u moet letten bij het aanschaffen van beuken. Het is
handig vooraf te bepalen wat u precies wilt bereiken in de tuin en bepaal daarvoor een budget.
Omdat het niet iedereen duidelijk is wat het verschil tussen beukenhaag en haagbeuk is hier nog
1 keer de grootste verschillen:
Groene beukenhaag
Fagus Sylvatica

Rode beukenhaag
Fagus Sylvatica ‘Atropunicea’

Haagbeuk
Carpinus Betulus

- Bladhoudend in de winter
- Meest gebruikt
- Snelgroeiend
- Groen in de zomer, bruin
in de winter

- Bladhoudend in de winter
- Exclusief
- Snelgroeiend
- Rood in de zomer, bruin
in de winter

- Kaal in de winter
- Goedkoper
- Kan goed tegen
vochtige grond
- Groen in de zomer

Bij Beukenhaag.nl kunt u terecht voor Naktuinbouw kwaliteitsgecontroleerde beuken, dat is belangrijk omdat er een hoop ‘hobby’ kwekers zijn die niet de aandacht kunnen geven aan het kweken
dat noodzakelijk is voor een goede start van uw haag. Op de website kunt u terecht voor het
assortiment groene en rode beukenhaag en haagbeuk. Na bestelling wordt uw beukenhaag binnen
48 uur aan u geleverd of op afspraak. De bezorgkosten zijn 9 euro, maar gratis vanaf 150 euro.
Afhalen na bestellen kan ook, bij onze locatie in Moordrecht (naast Gouda langs de A12/A20).
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BEUKENHAAG.NL
Westbaan 283
2841 MC
Moordrecht
088 0400777
info@beukenhaag.nl
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ASSORTIMENT EN PRIJZEN

DEZE PRIJZEN GELDEN VAN HALF SEPTEMBER T/M EIND MEI
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Succes!

GROENE BEUKENHAAG

RODE BEUKENHAAG

HAAGBEUK

Fagus Sylvatica

Fagus Sylvatica ‘Atropunicea’

Carpinus Betulus

60 cm pakket (10) € 12,95

60 cm pakket (10) € 18,95

60 cm pakket (10) € 12,95

90 cm pakket (10) € 19,95

90 cm pakket (10) € 29,95

90 cm pakket (10) € 19,95

130 cm pakket (10) € 24,95

130 cm pakket (10) € 39,95

130 cm pakket (10) € 24,95

160 cm pakket (10) € 29,95

160 cm pakket (10) € 74,95

160 cm pakket (10) € 29,95

200 cm pakket (4) € 49,95

200 cm pakket (4) € 69,95

200 cm pakket (4) € 49,95

HOEVEEL BEUKEN PER METER HEB IK NODIG?
Gebruik 5 beuken per meter voor een enkele rij en 10 voor een dubbele rij. Bij de maat 60 cm
kunnen er 7/8 per meter voor een enkele rij en zo’n 15 voor een dubbele rij.
NATURADO
BEUKEN- & HAGENGROND
Deze grond bevat een slimme mix van organische grondstoffen als tuinturf, kalk en compost van
beukenblad. Bovendien is er zogenaamd ‘TerraCottem’ aan de grond toegevoegd, dit is polymeer
die water en meststoffen buffert en afgeeft naar behoefte. Het resultaat: aanzienlijk minder uitval
en een betere wortelontwikkeling bij nieuwe aanplant. Ook deze grond is al

Dé te

RHP gekwalificeerd, de garantie voor kwaliteit, veiligheid en inhoud.
Hét product om uitval bij het planten tot het minimum te beperken.

gebruiken
grond bij aanplant
van uw nieuwe

Gebruik 1 zak per meter om te vermengen en 2 per meter voor complete

haag.

vervangen van de geul. 40 liter zak € 7,79

Tip!

ECOSTYLE
HAGEN AZ-MESTSTOF
Hagen-AZ van ECOstyle is een speciale meststof voor zowel bestaande als nieuw aan te planten hagen.
Bijzonder aan de Hagen-AZ zijn de toegevoegde bodemschimmels, die bijdragen aan een rijk bodemleven.
Naast alle voordelen van de toegevoegde RhizaMax®-wortelactivator. De haag wordt sterk, mooi en dicht.
Bij gebruik bij nieuwe hagen is het uitvalspercentage beduidend minder!
2 kilo

(voor ca 30 meter)

€ 9,95

3,8 kilo

(voor ca 50 meter)

€ 17,95
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DE VOORDELEN VAN BEUKENHAAG.NL:

Beukenhaag direct vanaf de kweker, dus de beste kwaliteit
Vandaag besteld, overmorgen in huis
Veilig online betalen met iDeal, overboeking of creditcard
Geen gesjouw, lage prijzen
BETAALMEHTODEN:

- iDeal via uw eigen bank
- Overschrijving per bank
- PayPal
- Visa
- Mastercard
- Pinnen bij bezorgen

