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Wat is de minimumoppervlakte van je sneukelhaag?

De minimale diameter per boom is 1 m. Om een haag te maken, zet 
je enkele bomen en struiken op een rij.  

Waar moet je rekening mee houden als je je haag 
aanlegt?

 – De bodem ontharden of saneren en eventueel ook nieuwe grond 
aanvoeren

 – Plantvakken (volle grond) of plantbakken maken (opgehoogde 
grond of bakken) 

 – Compostplek installeren (je kunt ook aansluiten bij een 
buurtcompost in de buurt)

 – Regenwateropvang organiseren
 – Sommige struiken zoals frambozenstruiken extra steunen

Wat komt er kijken bij het onderhoud van je bosje?
 

 – Bemesten en mulchen
 – Afhankelijk van soort en leeftijd (jonge bomen snoei je vaker)  
1-4 x per jaar snoeien 

Hou rekening met deze kosten:

 – Plantgoed kopen (kostprijs afhankelijk van vormsnoei en leeftijd)
 – Bodem of bakken klaarmaken 
 – Verharding uitbreken
 – Toegang tot water organiseren
 – Sommige struiken extra steunen

 
Gekoppelde kansen 

 – Klimaat: koelte-eiland
 – Biodiversiteit: nestkastjes en insectenhotels
 – Biodiversiteit: ruigtekruid
 – Biodiversiteit: combineer met een bodembedekker (gezonde 
bodem)

 – Water: waterinfiltratie (als je in volle grond werkt)
 – Water: water vasthouden
 – Recreatie: tuinieren met buren + genieten van bloesems
 – Educatie: tuinieren op school

 Geschikte plekken

Dak, muur, parkeerplaats, speelplaats, plein, braakland, berm, park, 
binnenplaats

 Bronnen

 – Op Proeftuin.eu vind je uitgebreide informatie over verschillende 
soorten. In het voorjaar kun je hun tuin ook bezoeken.

 – ‘Bessen uit de tuin: de ecologische teelt van kleinfruit’, Velt vzw
 – ‘Appel, peer en meer: fruitbomen in je tuin’, Velt vzw
 – Website Verger Partagé van Velt: https://www.velt.be/verger-
partag%C3%A9:

 – technische fiches en filmpjes ‘Hoe verzorg ik mijn fruitboom’.  
Je kunt je fruitboom ook laten registreren.

Een ‘sneukelhaag’ is een haag met bessen en laagstamfruit. Met 
fruit in de stad kun je koelte-eilanden creëren en biodiversiteit 
aantrekken. De plukhoogte is laag, waardoor je gemakkelijk kunt 
oogsten. Door boompjes en struiken te combineren, kun je een 
dichte haag vormen om een zone af te bakenen op een speelplaats, 
een plein of in een park.

Om een sneukelhaag aan te leggen en te onderhouden, heb je 
wat kennis nodig, maar het onderhoud vraagt maar een paar 
werkdagen per jaar.

Ontwerp van een sneukelhaag tussen teeltbedden 
om de kwaliteit van de bodem te verbeteren  
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 Zon of schaduw?

Bessen
 – Halfschaduw (in de natuur komen bessen voor in de bosrand)
 – Zon (betere opbrengst, grotere en zoetere bessen)

Fruitbomen (zie fiche leifruit)
 – Afhankelijk van de soort (meestal zon of halfschaduw)       

De ideale ondergrond?

 – Volle grond > opgehoogde grond > bak
 – Hou rekening met de bodem als je je planten kiest.
 – Natte bodems kunnen bij fruitbomen wortelrot veroorzaken. Een 
perenboom is daar het best tegen bestand. 

 – Als een fruitboom te midden van verharding staat, moet je vaker 
water geven. 

Fruit in de stad

 – Kies ook minder voor de hand liggende soorten zoals mispel. 
 – Op sommige locaties is fruit dat van de boom valt hinderlijk. 
Sommige vruchten kunnen bijvoorbeeld blikschade veroorzaken 
aan auto’s. 

 – Je moet je oogst delen met de vogels in de stad. 
• Plant in de buurt wat vogelvriendelijke planten die niet 

interessant zijn voor mensen, zoals krentenboompje of 
lijsterbes. Maak kinderen duidelijk dat die besjes niet om te 
snoepen zijn. 

• Scherm de bessen af die je zelf wilt eten. Netten zijn in de 
openbare ruimte geen goede oplossing. Wees creatief.

• Gele frambozen en witte aalbessen vallen minder op voor vogels.
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