Leader 2009 – 2011

Je haag geschoren in drie stappen

De hagendorser

STAP 1 – aanmelding
Je neemt contact op met René Moyaers, de hagencoördinator, en bezorgt
hem de volgende gegevens:
• contactgegevens
• ligging, lengte en hoogte van de haag
• het jaar waarin de haag voor het laatst geschoren werd
• de toegankelijkheid van het terrein (is de haag goed bereikbaar?)
• de periode en frequentie waarin je de haag wenst te laten scheren
De hagencoördinator werkt een voorstel uit.

Samen sterk voor
natuur en landschap

STAP 2 – uitvoering
Je ontvangt een overeenkomst, die je ondertekent en terug bezorgt aan de hagencoördinator.
Hij geeft de opdracht door aan het haagscheerteam. Op het afgesproken moment komt de
hagendorser langs voor het scheren van de haag.

STAP 3 – betaling
Na de uitvoering ontvang je een factuur en betaal je de afgesproken prijs.

Wie kan ik contacteren?
René Moyaers is hagencoördinator.
Voor het machinaal scheren van een haag
kan je met hem contact opnemen:
René Moyaers
hagendorser@telenet.be
T 0476 29 88 00

Wat kost het om je haag te laten scheren?

Online aanmelden kan ook via https://www.werkers.be/ik-zoek-werkers/hagen-scheren

Voor het inschakelen van de hagendorser betaal je een vast bedrag van 30,00 EUR
aanrijvergoeding + een variabel bedrag, afhankelijk van de lengte en hoogte van de haag (*):
Hagen tot 1,80 m hoog: 0,45 EUR / m
Hagen tussen de 1.80 m en 2.40 m hoog: 0,55 EUR /
m Hagen tussen de 2.40 m en 3.00 m hoog: 0,70 EUR /
m Hagen hoger dan 3.00 m: 69 EUR / uur
(prijzen exclusief 21% BTW)

Voor de hoeken en kanten die handmatig geschoren worden, betaal je 80 EUR / uur
excl. BTW. Deze prijs is inclusief het opruimen van het snoeisel. De vraag hiervoor kan
via de bestuurder van de hagendorser doorgegeven worden. Een ploeg van het
arbeidscentrum De Wroeter maakt daarna een afspraak voor de uitvoering van deze werken.
(*) prijzen zijn richtinggevend en mogelijk onderworpen aan wijzigingen.
De te betalen bedragen worden opgenomen in de overeenkomst

In 2009 werd een nieuwe en verbeterde hagendorser aangekocht door agro|aanneming. Dank zij deze machine kunnen
er jaarlijks meer hagen geschoren worden. De aankoop van de hagendorser kadert in een project rond plattelandsontwikkeling (LEADER 2009 – 2011), met o.a. het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, agro|aanneming en de
Boerenbond als initiatiefnemers.
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Hagen zijn karakteristieke landschapselementen in Haspengouw en
Voeren. Ze zijn beeldbepalend voor ons landschap en daarom stimuleren we de aanleg ervan. Het onderhoud is echter een nogal tijdrovende aangelegenheid. Voor heel wat eigenaars is dit een reden om
geen nieuwe haag aan te planten. Om de eigenaars van landelijke
hagen een handje te helpen bij het onderhoud kan de hagendorser
ingeschakeld worden. Deze flexibele haagscheermachine biedt een
uitkomst voor het regulier beheer van hagen gelegen in landelijk
gebied. Landbouwers uit de streek besturen de hagendorser en
waar de machine niet bij kan, wordt de haag eventueel handmatig
geschoren.

Wanneer kan je beroep doen
op de hagendorser?

Subsidiereglement voor
kleine landschapselementen

Het werkingsgebied van de hagendorser strekt zich uit over gans Haspengouw en Voeren.
In principe kan iedereen beroep doen op de hagendorser. Enige voorwaarde is dat je haag aan
de onderstaande voorwaarden voldoet:
• de haag is gelegen in landelijk gebied, tuinhagen komen dus niet in aanmerking
• de haag is minstens 50 meter lang
• er mogen zich geen loshangende prikkeldraden of palen buiten het profiel
van de haag bevinden
• de haag werd maximum 2 jaar geleden geschoren

Sinds 2007 hebben bijna alle Haspengouwse gemeenten
een subsidiereglement voor de aanleg en het onderhoud
van kleine landschapselementen in landelijk gebied.
Mogelijk kan je voor het onderhoud (en/of de aanplant) van
hagen in je gemeente een subsidie krijgen. Neem contact
op met de milieudienst van je gemeente of informeer bij
het Landschapsloket van het Regionaal Landschap.

Meer info: landschapsloket@rlh.be

Een levendig
hekwerk dankzij
de hagendorser
De hagendorser is een haagscheermachine die ingezet kan worden voor het
onderhoud van landelijke hagen. Met
dit eenvoudig en efficiënt systeem willen we eigenaars stimuleren hun hagen
te laten staan en eventueel zelfs nieuwe
aan te planten. Zo kunnen we blijven
genieten van een levendig hekwerk in
Haspengouw en Voeren.

De hagendorser heeft een 6 meter lange arm die uitgerust is met een slagmaaier. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een klepelmaaier worden de hagen in dit systeem gesneden. Daardoor zullen
de twijgen minder snel inscheuren of rafelen en neemt het rendement toe. De combinatie snijden,
mulchen en in de haag blazen zorgt ervoor dat de werkzaamheden in één beweging kunnen gebeuren. Als je de haag regelmatig onderhoudt, moet er vrijwel geen snoeisel opgeruimd worden.
De hagendorser kan drie zijden van de haag snoeien. De moeilijk bereikbare hoeken worden
handmatig geschoren.

Achterstallig
onderhoud

Beheerovereenkomst voor
landelijke hagen

Als het langer dan twee jaar geleden is dat
je haag geschoren werd, kan je beroep
doen op het Regionaal Landschap.
Het landschapsteam van het Regionaal
Landschap kan je haag een achterstallige
onderhoudsbeurt geven. Daarna kan de
hagendorser jaarlijks ingeschakeld worden
voor het regulier onderhoud.

Voor het onderhoud of de aanplant van hagen in agrarisch
gebied kan je als land- of tuinbouwer een beheerovereenkomst afsluiten met de Vlaamse Landmaatschappij
(VLM). De beheerovereenkomst loopt over een periode
van 5 jaar. Voor het onderhoud of de aanplant van een
nieuwe haag ontvang je dan een eenmalige of jaarlijkse
vergoeding. Voor de juiste voorwaarden neem je best
contact op met de bedrijfsplanner van de VLM.

Meer info: landschapsloket@rlh.be

Meer info: martijn.erkens@vlm.be

