
Hækplanter som havens rumopdeler
  

Den spændende have, den sjove have. Haven, hvor man ikke kan lade være med, at bevæge sig rundt fra 
oplevelse til oplevelse - den have man får lyst til at se igen og igen - det er den rumopdelte have. Haven med de 
mange oplevelser og nye indtryk omkring ethvert hjørne.
Haven med opholdsrummet, urterummet, rosenrummet, rhododendronrummet. Rummet med den hvide blomsterhave, 
med de røde blomster eller...? Ja mulighederne er mange, når man opdeler sin have i rum, som ikke kan overskues fra 
det ene rum til det andet. Har man rum i haven, kan man også ændre sin have, uden at skulle lægge det hele om. Man 
laver blot et nyt tema i et af rummene.

  

De indre hække
Mange steder er vores haver skærmet fra hinanden ved hjælp af hække. Prøv at dele din egen grund op i 
endnu mindre haver, ved hjælp af smalle og veldefinerede hække og oplev en fantastisk forandring af 
haven. Du kan nu ikke betragte hele haven et sted fra, du må bevæge dig rundt og kan dermed få 
mangeartede oplevelser på din vej rundt i haven.
Har man en stor have, kan man selvfølgeligt dele den op ved hjælp af beplantninger med buske,  men i 
den almindelige villahave, er hækkene væsentlig bedre til rumdeling. De fylder ikke så meget og man er i 
stand til selv at definere, hvor høje og brede ens rumopdelere skal være.

Hækplanterne
Har man god plads, kan man bruge de uklippede hække som Spiræa, Sargentæble og Potentilla.  De skal 
blot skæres ned ca. hvert 6. til 8. år. Er pladsen mere trang, bruges de klippede hække: Bøg; Liguster, 
Lærk eller Navr, som skal klippes 1 eller 2 gange årligt, men som til gengæld så holder den højde, som 
man ønsker.
 

Rådgivning om brug af hækplanter i din have
Er du i tvivl om hvor, hvordan eller hvilken hækplante du skal bruge, så er der hjælp at hente ved en af vores havekonsulenter. Book et 2 timers koncentreret konsulentbesøg i din have og få personlig rådgivning om rumopdeling af din  
have.


