
WAAROM
Patrijzenhagen hebben takken die als een 
paraplu boven de grond hangen, waardoor 
ze veel dekking en nestgelegenheid voor 
patrijzen bieden. Ook de ruige grasstroken 
aan weerszijden van de haag bieden dek-
king en nestgelegenheid. De bloeiende en 
besdragende struiken en kruiden trekken 
ook tal van andere vogelsoorten aan. Ook 
lokken ze bijen, vlinders en allerlei nuttige 
insecten die kunnen bijdragen aan bestui-
ving en het onderdrukken van plagen in 
landbouwgewassen.

4. Patrijzenhaag

Een patrijzenhaag is een ongeveer twee meter hoge,
breed uitlopende, gemengde haag. De haag bestaat uit
streekeigen beplanting, waaronder struweelvormers,
besdragende struiken en/of fruitsoorten. Aanweers-
zijde van de haag ligt een ruige, brede strookmet een
vegetatie van grassen en kruiden die niet gemaaid
wordt. De totale breedte van een patrijzenhaag kan tot
zesmeter uitgroeien.

 VOORBEELD SAMENSTELLING  
VAN EEN PATRIJZENHAAG

Het plantverband is één rij met vier struiken per strekkende meter

Nederlandse naam Latijnse naam Aandeel
Eenstijlige meidoorn Crataegus monogyna 30%

Bosroos Rosa arvensis 20%

Rode kornoelje Cornus sanguinea 15%

Mispel Mespilus germanica 5%

Veldesdoorn Acer campestre 10%

Liguster* Ligustrum vulgare 20%*

100%

Andere mogelijke soorten zijn kardinaalsmuts* (Euonymus europaeus) of 
gelderse roos (Viburnum opulus). Soorten zoals hondsroos (Rosa canina) 
en sleedoorn (Prunus spinosa) worden ontraden omdat zij veel wortel- 
opslag maken en gaan woekeren.

* giftig, dus niet toepassen waar paarden worden geweid
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MEER WETEN?

Kijk voor gratis downloads en meer informatie over 
PARTRIDGE op www.vogelbescherming.nl/PARTRIDGE.

AANLEG
1. Een patrijzenhaag is een manier om begrenzingen van 

een perceel te markeren. 

2. Aanplant in de herfst geeft de grootste slagingskans. 

3. Een patrijzenhaag bestaat bij voorkeur uit streekeigen 
soorten, gebaseerd op inheems plantmateriaal. De 
samenstelling kan worden aangepast per streek. Houd 
daarbij wel rekening met de gewenste groeivorm en 
hoogte van de haag. 

BEHEER 
De eerste twee jaar na aanplant moet de ondergroei van 
graskruiden enkele malen gemaaid worden om verstikking 
van de jonge struiken te voorkomen. 

Vanaf het derde jaar wordt onder de haag, over een breedte 
van minimaal vier meter, niet meer gemaaid of geklepeld om 
een ruige begroeiing van gras en kruiden te laten ontstaan. 

Vanaf dan mag de haag cyclisch worden gesnoeid: in jaar 
vier de ene kant, in jaar vijf niets doen, in jaar zes de andere 
kant. Hierdoor is er altijd een zijde die voldoende dekking 
biedt en vruchten draagt. Het snoeien moet minstens twintig 
centimeter vanaf de stam gebeuren.

Na het planten duurt het vier tot zes jaar voordat een 
hoogte van twee meter bereikt wordt. Als de haag hoger 
wordt dan twee meter, moet hij worden teruggesnoeid 
naar één tot anderhalve meter hoogte. Aan beide zijden 
mag de patrijzenhaag uitgroeien tot een totale breedte 
van vier tot zes meter. 

PARTRIDGE

P
a

tr
ij

ze
n

h
aa

g
 J

o
ch

e
m

 S
lo

o
th

aa
k

A
a

n
le

g 
p

a
tr

ij
ze

n
h

aa
g 

Jo
ch

em
 S

lo
o

th
aa

k


