
 

In de schaduw van de heg 
Conifeer, buxus of taxushaag 
 

Bij het inrichten van een tuin is de hegkeuze belangrijk. Wil je wel of juist geen schaduw? 
Of is de heg alleen voor de sier? 
 
Hier staan vier verschillende hagen, dit is een buxeshaag, die is, ja, die blijven altijd laag. 
Twee keer in het jaar snoeien, dan wordt ie breder, dus meer eigenlijk voor, ja, de 
mooiigheid van de tuin. Nou, dat is voor privacy, dat is een taxushaag, die groeien alleen 
niet zo hard. Dus die gaan niet zo snel. Nou, en hier hebben we een coniferenhaag, die 
groeien wel weer heel snel, die wordt ook heel snel hoog, dus dat is voor het zicht van 
andere mensen kun je die er heel snel neerzetten. Nou, en dan heb je heel snel een.., ja, een 
leuke dichte heg. 

Maar zo’n haag geeft ook echt heel veel schaduw, kan je daar dan ook wel bloemetjes 
plaatsen? 

Dat kan, als je genoeg afstand van de heg houdt, dan kan dat, want de heg, die neemt 
anders teveel water weg vanaf de bloemen. Maar bloemen, die hebben ook licht nodig, dus 
je moet wel zorgen, dat je ze van de schaduw vandaan zet. 

Maar kijk: nu schijnt de zon, dan weet je ervan, dat tot hier de schaduw komt, maar als de 
zon niet schijnt, hoe weet je dat dan? 

Nou, dat kunnen wij meten. Daar hebben wij een meetstok voor. Om nou de schaduw te 
kunnen berekenen, hebben we een meetstok, die is zelf 3 meter hoog, je ziet: de heg is ook 
bijna 3 meter hoog. En in hartje zomer is het de helft van de lengte van de heg, dat is de 
schaduw. Dus daar valt de schaduw in. En die komt nou, de heg is 3 meter, dan komt ie op 
1,50. 

Maar hoe is het dan in de winter, want dan staat de zon een stuk lager? 

Dat klopt, en dan is de schaduw 2 en een half keer de lengte van de heg, dus dan kom je 
ongeveer uit op 7 en een halve meter en dat is tot hier. 

Oh, dat is wel een behoorlijk eind! 

Ja, dat is een behoorlijk eind. 

Dus hoe hoger de haag, hoe meer schaduw. De zon komt in Nederland niet elk jaargetijde 
hoog aan de hemel. Hoe lager de zon, hoe langer een schaduw is. En waar schaduw is, 
groeien plantjes minder goed en kun je ook veel meer mos hebben. De schaduw bij lage zon 
is 2 en een half keer de hoogte van de haag. Bij hoge zon is de schaduw veel korter, hier is 
de schaduw een half keer de hoogte. In de zomer heb je van de haag dus veel minder 
schaduw dan in de winter. 


