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Planten van ‘onze heg’ - voorbereiding

Een heg planten vraagt een goede voorbereiding door de begeleiders.
Op welke plaats?
Bij het vinden van een goede plaats zal altijd samenwerking met een eigenaar van grond nodig zijn.
Dat kan de gemeente zijn, een boer of tuinder, de eigenaar van een landgoed of een organisatie zoals
Staatsbosbeheer. Vaak zijn ze geïnteresseerd in educatieve activiteiten en krijgen ze daarvoor
subsidies.
Wat en hoe planten?
Zoek hierbij ook de hulp van de grondeigenaar of iemand anders die ervaring heeft. Op veel plaatsen
is al veel ervaring opgedaan bij de jaarlijkse Boomfeestdag. Met iemand van de plantsoenendienst,
een IVN-schoolgids of een boswachter erbij lukt het zeker. Deze mensen kunnen ook de aanschaf van
goed plantmateriaal voor een gevarieerde heg regelen. Je kunt ook informatie vragen bij de Stichting
Heg en Landschap (informatie@heg-en-landschap.info).
Enkele aandachtspunten
• Het plantseizoen is van november tot medio maart.
• Het moet niet vriezen of zo nat zijn dat er water in de plantgaten staat.
• Pas op dat de bosjes plantmateriaal niet uitdrogen; kuil ze altijd in.
• Graaf de plantgeul niet lang van te voren, de grond droogt dan uit. Meestal wordt gewerkt met
een geul van 30 cm diep en 20 cm breed. Plantafstand vaak 25 cm.
• Knip iets van de wortels af en kort de plant iets in.
• Zet de planten met de wortels en de wortelhals geheel onder de grond .
• Zorg voor een goede plantinstructie, zie het werkblad.
Kinderen in de hoofdrol
Met een grote groep kinderen kun je als volgt werken:
• Opsplitsen in kleine groepjes met een begeleider, de groepen spreiden; elke groep neemt een
grote steekschop en enkele kleinere schepjes mee.
• Graaf een stuk geul; als de grond erg hard is zal hierbij de hulp van volwassenen of oudere
kinderen nodig zijn.
• Haal de planten en leg ze volgens de instructie uit, zie het werkblad.
• Met tweetallen worden de planten zorgvuldig in de grond gezet, neem de tijd !!
• …En dan weer graven.
Tip
Dit planten is een historische gebeurtenis waar de kinderen trots op mogen zijn. Maak foto’s, of laat
een van de kinderen dat doen, en publiceer op prikbord, schoolblad of website. Nodig de lokale krant
uit om een artikel met foto te plaatsen.

