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TIPS VOOR HET PLANTEN EN ONDERHOUD VAN STRUIKEN 
 

Voor de Biodiversiteitsactie “Natuur rondom huis” heeft de Natuurwerkgroep Liempde bewust 

gekozen voor struiken die er om bekend staan dat zij insecten (met name vlinders) aantrekken. Dat 

zijn de Wilde Liguster, de Vuilboom, de Gele Kornoelje, de Kardinaalsmuts en de Heggeroos. Deze 

soorten zijn inheems én kunnen tegen een stootje.  

Om er voor te zorgen dat de struiken het beste aanslaan en gedijen, is het verstandig om kennis te 

nemen van onderstaande informatie.  

 

Wilde liguster is een snelle groeier die in de winter zijn bladeren behoudt. De plant kan goed tegen 

snoeien. De wilde liguster bloeit van juni tot augustus en heeft zwarte besjes, die voor mensen 

dodelijk giftig zijn, maar door vogels gegeten worden. 

De bloemen van de wilde liguster hebben een sterke geur. Ongesnoeid kan hij tot 5 meter hoog 

worden. 

 

Vuilboom (ook wel bekend als sporkehout) Struik die van nature voorkomt in bossen en bosranden 

op (schrale) zand- en veengronden en die goed bestand is tegen zure en natte omstandigheden. De 

struik verdraagt schaduw en stoelt na afzetten gemakkelijk uit. Het een belangrijke drachtplant voor 

bijen en daarboven ook voedselplant voor dagvlinders als Vuilboomblauwtje en Citroenvlinder. De 

bessen veroorzaken een sterk laxerende werking.  

 

Kardinaalsmuts Tot 4 meter hoge struik die van nature op voedselrijke, vochtige en vooral kalkrijke 

gronden groeit. De soort is genoemd naar de vorm van de rode bessen, die overigens giftig zijn. De 

struik vormt wortelopslag, verdraagt schaduw en afzetten, en is daardoor geschikt voor gebruik in 

gemengde beplantingen. De plant wordt veelvuldig aangevreten door de spinselmot. Dit is op zich 

geen probleem: wanneer de rupsjes verdwenen zijn, maakt de struik vanzelf weer nieuwe bladeren 

aan.  

 

Gele Kornoelje Veelstammige struik met geel aangelopen twijgen, die zowel op vrij droge als vrij 

vochtige gronden groeit, maar niet op arme- of veengronden. In juni/juli verschijnen geel-witte 

trosvormige bloemen, gevolgd door blauwzwarte bessen in het najaar. De struik groeit langzaam, 

maar heeft wel veel concurrentiekracht en vormt veel wortelopslag. Doordat de soort schaduw, 

snoeien en afzetten goed verdraagt, is deze geschikt voor dichte struweelbeplanting.  

 

 

 

Planten 

Het meest gebruikte en minimale plantverband is 1,25 x 1,25 meter. In bredere houtsingels en bosjes 

kan uitgegaan worden van een plantverband van 1,50 x 1,50 meter Het planten kan het beste 

uitgevoerd worden met een spade. De plantgaten moeten zo ruim gegraven kunnen worden dat het 

wortelstelsel er goed in past. Bij het aanvullen van de plantgaten wordt de grond goed aangedrukt 
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met een voet. Na het planten kunnen eventueel beschadigde takken weggenomen worden met een 

snoeischaar. 

 

Snoeien 

Struikensingels worden gemiddeld vijf jaar na aanplant voor de eerste keer gesnoeid. Ongeveer de 

helft van de struiken wordt aan de grond afgezet. Afzetten is het afzagen tot aan de grond van 

bomen en struiken die niet meer mogen uitlopen. De overblijvende struiken kunnen zich verder 

ontwikkelen. De struikensingels worden daarna vaak als hakhout beheerd. Bij hakhoutbeheer 

worden alle struikvormers teruggezet om daarna weer uit te lopen. Terugzetten is het afzagen van 

stammetjes op een hoogte van 10-30 cm boven het maaiveld zodat de ‘slapende’ knoppen weer 

kunnen uitlopen. Dit gebeurt eens in 10 tot 15 jaar en is afhankelijk van de gebruikte soorten. Bij 

grotere beplantingselementen kan het hakhoutbeheer het best fasegewijs worden uitgevoerd. 
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