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Het agrarisch cultuurlandschap
Hagen zijn reeds eeuwenlang onderdeel van het typische agrarische cultuurlandschap van het
zuiden van de provincie Vlaams-Brabant. Ze horen thuis in een rijtje landschapselementen die
met de agrarische activiteiten dat landschap vorm geven : holle wegen, hagen en houtkanten,
poelen, solitaire bomen. Ze bepalen als cultuurhistorische landschap mee de streekeigenheid
van bijvoorbeeld het Hageland. Deze hagen zijn de laatste decennia sterk in de verdrukking
gekomen, onder andere omdat het snoeien ervan behoorlijk tijdrovend is.
De meeste kleine landschapselementen hebben alleen nog een ecologische, esthetische en
belevingswaarde. Een goed beheer zal bijdragen tot een duurzaam behoud en herstel van het
agrarische cultuurlandschap.

Behoefte aan een efficiënt onderhoud en beheer van het landschap
Het efficiënt en betaalbaar onderhoud van landelijke hagen is een groot probleem. Dit beheer
gebeurt dikwijls onregelmatig, semi-manueel, of niet met het optimale materieel (vb :
klepelmaaier). Door een efficiënt en betaalbaar onderhoud aan te bieden zullen
landschappelijke hagen eenvoudig kunnen onderhouden worden en zal de drempel voor de
aanplant van hagen kleiner worden. Zeker door de combinatie van VLIF-steun voor de aanplant
en het afsluiten van beheerovereenkomsten met de Vlaamse Landmaatschappij wordt het
planten en onderhouden van hagen ondersteunt.

De Vlaams-Brabantse Hagendorser
In 2017 werd, na overleg met de provincie Vlaams-Brabant, Boerenbond, de Regionale
Landschappen en de provinciale landbouwkamer Vlaams-Brabant, het PDPOinvesteringsproject “Duurzaam beheer landschappelijke hagen Vlaams-Brabant” ingediend.
Dit was slechts mogelijk dankzij de steun van de provincie Vlaams-Brabant en in het bijzonder
van gedeputeerde voor landbouw Monique Swinnen: “Vanuit het oogpunt van het
landschapsbeheer, evenals uit de landbouwsector zelf, is er al lang vraag naar een betaalbaar
aanbod voor duurzaam beheer van hagen en heggen. De Hagendorser Vlaams-Brabant zal
daar in belangrijke mate toe bijdragen. Zo kan het typische hagen-landschap blijven bestaan
en zelfs uitgebreid worden”.

Na goedkeuring van het project werd via
een openbare aanbesteding gekozen
voor een trekker van New-Holland
(T6.145) in combinatie met een
machinearm
(BM
650)
en
heggenslagmaaier (CD HSM 180H) van
Vandaele.
In vergelijking met een
klepelmaaier zorgt de heggenslagmaaier
voor een zuivere snede van de takken en
daardoor ook voor een betere uitgroei
van de haag en minder kans op ziekte
insluip zoals bacterievuur.
Als
bijkomende voorzorgsmaatregel tegen
de verspreiding van bacterievuur wordt
de maaibak na elke scheerbeurt bovendien ontsmet. De constructie van de maaibak met
dubbele rotor zorgt ervoor dat het maaisel vermulched wordt en op de bodem aan de haag
blijft liggen. Een ingebouwde bladblazer zorgt ervoor dat maaisel dat uitzonderlijk toch te ver
terecht komt alsnog in de haag beland.
Deze combinatie is uitermate geschikt om de typische meidoornhagen en hoge fruithagen zelfs
op moeilijk berijdbaar terrein op een ecologisch verantwoorde wijze aan een betaalbare prijs
te onderhouden.
Voor het snoeien van de hagen wordt beroep gedaan op landbouwers die vennoot zijn bij
WERKERS in aanneming. Zo wordt de band tussen landschapsbeheer en landbouw nog
bijkomend versterkt!
Wie interesse heeft om een haag te laten scheren kan contact opnemen met WERKERS in
aanneming via hagendorser@werkers.be of +32 16 28 64 65.
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