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 EVALUATIE VAN HET PROJECT

ONDERVONDEN MOEILIJKHEDEN EN GEBODEN OPLOSSINGEN

Er moet rekening worden gehouden met de organisatie van de percelen en de oriëntatie van de bomenrijen in vergelijking 
met de overheersende windrichting. Boompalen zijn over het algemeen nodig en moeten lang genoeg aanwezig blijven.
De kraaien en roofvogels rusten graag uit op de bovenste takken van de nieuwe planten, waardoor ze breken of vervormen. 
Als alternatief werden er zitstokken geïnstalleerd, zodat de schade zoveel mogelijk beperkt kan worden. Een deel van de ha-
gen werd “levend” gehouden. Bepaalde soorten die niet worden gesnoeid (berkenbomen en lijsterbessen), hangen over de 
landbouwzone.

De hagen en bomenrijen vormen een oriëntatiepunt in het landschap. Als deze stroken worden 
gecombineerd met stroken waarop gras wordt gezaaid, zouden wandelaars kunnen denken dat het 
wandelpaden zijn. Om wandelaars te sensibiliseren voor de rust die de fauna nodig heeft, wordt aan 
de eigenaars van de percelen gevraagd om informatieborden te plaatsen, zodat wandelaars eraan 
worden herinnerd dat deze inrichtingen niet toegankelijk zijn voor recreatieve doeleinden.

TIPS

Als de planten regelmatig worden gesnoeid op precieze momenten en met het gepaste materiaal 
heeft dit geen nefaste gevolgen voor de broedplaatsen en kan het werk op een schone en zuinige 
manier worden uitgevoerd. 

> SPECIFICITEITEN VAN HET PROJECT

Aanplantingen ten gunste van de kleine fauna in landbouwgebieden. Een perfecte combinatie tussen agrarische rent-
abiliteit en het plezier van fruit plukken.

> DE AANPAK – WAAROM AGROBOSBOUW?

De fauna van landbouwgronden en bosbouw is één van de grootste passies van Rodolphe de Changy. Daarom wilde 
hij de opvangcapaciteit voor fauna van de landbouwpercelen verbeteren. De “levende” dimensie van het veld moet 
overeenstemmen met de concrete uitwerking van een nieuwe “biologische” landbouwvorm waarbij de fauna een 
zichtbare indicator is. Bovendien wilt de familie de Changy de landschappen van het landbouwplateau Envoz verster-
ken en diversifiëren door het te benadrukken met boomrijke gebieden.

> HET LANDBOUWBEDRIJF 

Het veld van Envoz grenst aan het familielandgoed. De fa-
milie bewerkt er al generaties lang de landbouwgrond. On-
geveer 10 jaar geleden besloot de familie de Changy om 
over te schakelen op de biologische teelt van verschillende 
gewassen (graangewassen, korrelmaïs, wortelen, bonen, 
uien, enz.). Naast deze overschakeling op biologische teelt, 
wilde de familie een deel van hun land in La Hesbignonne 
dat werd gewijd aan intensieve teelt, nieuw leven inblazen. 
Verschillende hectaren van hun grond werden gewijd aan 
de invoering van beheerovereenkomsten (BO), met de am-
bitie om de kleinste diersoorten op de velden, met name de 

hazen, patrijzen en fazanten, voldoende beschutting en voe-
ding te bieden.

De gebieden waar deze dieren voldoende voeding en  
beschutting vinden, werden steeds schaarser. Daarom wer-
den er verschillende delen van de hagen of dubbele hagen 
met hoge takken (eikenbomen, esdoorns en appelbomen) 
geplant ter ondersteuning van de BO enerzijds en de “beetle 
bank” anderzijds.

In tweede instantie werden er eikenbomen, die er mooier 
uitzien, geplant aan de binnenkant (betere bescherming) 
van de haag rond één van de percelen.

HAGEN EN FRUITBOMEN
EEN IDEALE SCHUILPLAATS VOOR DE FAUNA 
OP LANDBOUWGRONDEN

Rodolphe DE CHANGY - eigenaar

  Couthuin (Héron)
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Door de hagen in de vorm van een trapezium te snoeien, met een bredere en dichtere basis, zorgen deze hagen voor een betere 
beschutting voor hazen en broedvogels die hun nest bouwen op de grond. Het is van groot belang om een onderhoudsbudget 
te voorzien, aangezien het onderhoud van de planten vaak veel duurder is dan de aanplanting zelf. Het is tevens van essentieel 
belang om toegang te voorzien langs twee kanten van de hagen en bomen of de ingerichte strook voor het onderhoud.  
Bovendien moet er toegang voor de boompalen en een veilige afstand (indien niet in BO) voor landbouwwerktuigen worden 
voorzien.

TEVREDENHEID OVER HET PROJECT

De effecten van de inrichtingen werden al snel duidelijk. Zangvogels, hazen en zelfs reeën nemen hun intrek in deze nieuwe 
zones. De bomenrijen zijn van ver zichtbaar en verfraaien het landschap aan de rand van het dorp.

De hagen vormen een soort van windsingel en beschermen de gewassen. Langs de weg houden ze blikjes en afval tegen.

De organismen die leven in de gewassen gebruiken de hagen, bomen en ingerichte stroken als schuilplaats en blijven zo 
dus in de buurt van de gewassen om de ontwikkeling van ziektes te voorkomen.

Combinatie van bomenrijen, hagen 
in dubbele rijen en ingerichte stroken 
ten gunste van de fauna.

CONTEXT VAN DE PERCELEN

•  Leemgrond tot klei-leemgrond, diepe 
bodem, pH 6,5-7, 

• Bijna vlak (helling < 2%),

• Overwegend westenwind,

•  Gemiddelde druk van wild (reeën en 
hazen).

LANDBOUWPRODUCTIE

Gewassen (tarwe, zesrijige gerst, haver 
of maïs) en groenten (wortelen, uien, 
erwten en bonen).

BOOM- EN STRUIKSOORTEN

Bomenrij: appelboom (Reinette Her-
naut, Keuleman, Belle Fleur Large 
Mouche), ruwe berk, noorse esdoorn, 
rode esdoorn, wilde lijsterbes, Spaanse 
aak, Scharlaken eik.

Haag: kornoelje, hondsroos, sleedoorn, 
haagbeuk, esdoorn, hulst, ribes, 
sneeuwbal, liguster…

VALORISATIE VAN HET HOUT 
EN DE VRUCHTEN

De bomen en hagen die geen vruch-
ten of fruit produceren, worden op ter-
mijn verwerkt tot brandhout of ramial 
houtsnippers (RWC). De appels worden 
geoogst en lokaal verwerkt tot cider. 
In eerste instantie zijn de bomen be-
stemd om de landschappen te verster-
ken en de biodiversiteit te verbeteren.

OMVANG EN HISTORIEK VAN HET PROJECT

Aanplantingsjaar: 2011,

Oppervlakte: 9 ha en 6 ha,

53 bomen die worden omringd door 950 m aan hagen, 2000 m hagen in enkele 
en dubbele rij.

AANVULLENDE TECHNISCHE INFORMATIE

•  Binnen deze rijen worden de bomen om de 20 m geplant. Aan het begin van de 
cyclus werd er wildbescherming geïnstalleerd.

•  Twee keer per jaar worden de hagen gesnoeid, langs de zijkant en/of de  
bovenkant. Hierbij moet erop worden gelet dat het snoeiafval niet bovenop de 
haag blijft liggen, aangezien dat de groei van de haag belemmert en bij hevige 
sneeuwval kan de haag verpletterd worden.

BOMENRIJEN, HAGEN EN STROKEN DIE WERDEN INGERICHT VOOR DE TEELT VAN GEWASSEN


