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 EVALUATIE VAN HET PROJECT

ONDERVONDEN MOEILIJKHEDEN EN GEBODEN OPLOSSINGEN
Woelmuizen vielen de bomen aan, waardoor er een nieuwe aanplanting van de bomenrijen nodig was. Op de met gras bezaaide 
stroken tussen de bomen doken verschillende soorten zuring op. Haver, dat het daaropvolgende jaar werd gezaaid op het veld, kon 
op zijn beurt groeien op de met gras bezaaide stroken, waardoor de invasie van zuring een halt werd toegeroepen.

TIPS
De planten jaarlijks snoeien en opsnoeien. Gezien de snelle groei van de bomen is dit jaarlijkse 
onderhoud een absolute vereiste. Als het onderhoud één jaar wordt vergeten, kan de kwaliteit van 
de bomen in het gedrang komen, ongeacht hun gebruik (als verfraaiing van het landschap of de 
productie van constructiehout). De diversificatie van plantensoorten is een belangrijke stap in het 
beheer van het klimaatrisico.

TEVREDENHEID OVER HET PROJECT
De groei van de bomen is zeer indrukwekkend. Ze groeien er sneller dan in het bos! Van alle 
plantensoorten die er werden geplant, groeien de esdoorn en zoete kers het snelst. Ook de win-
tereik doet het goed. De elsbes, die bekend staat als plantensoort die niet is aangepast aan het 
Ardense klimaat, had goede overlevingskansen. Dat is waarschijnlijk te danken aan de diepe en 
vruchtbare bodem. Het effect van de windsingel is voelbaar op de maaiweide, waar het gras snel-
ler lijkt te groeien dan voor de aanplanting. Ook de runderen halen voordeel uit de windsingel, 
aangezien de haag hen voldoende schaduw biedt.

> SPECIFICITEITEN VAN HET PROJECT

De aanplanting van zogenaamde "kostbare” boomsoorten op een perceel dat onderhevig is aan een ruig klimaat.

> DE AANPAK – WAAROM AGROBOSBOUW?

De eigenaars wilden de landschapslijnen versterken, de opvangmogelijkheden voor kleine fauna verbeteren en maxi-
maal gebruik maken van de productie van constructiehout op hun terrein. Agrobosbouw kon hen inspireren om oplos-
singen te zoeken voor de ecologische aspecten, maar ook de complementaire, duurzame en esthetische aspecten van 
de site.

In 2014 werden de eerste aanplantingen van bomenrijen en hagen in de weiden uitgevoerd. Een jaar later, in het 
verlengde van de voorgaande aanplantingen, werden er nieuwe bomenrijen en hagen toegevoegd aan de percelen 
om de landbouwproductie en het vee te beschermen tegen de sterke windstoten op het plateau van Bastenaken.

> HET DOMEIN 

Het privédomein van Isle-la-Hesse strekt zich uit over een op-
pervlakte van om en bij 60 ha en beschikt over vijvers, een ar-
boretum, park, grasland, gewassen en beboste gebieden. Het 
domein is historisch erfgoed dat dienst deed als hoofdkwar-
tier van de 101ste divisie van het Amerikaanse leger tijdens de 
Slag om de Ardennen in 1944. Ondertussen telt de site enkele 
natuurlijke objecten die onder monumentenzorg vallen en is 
het uitgegroeid tot een belangrijke plek die de diversiteit van 
de omliggende landschappen vertegenwoordigt.

De eigenaars willen de pracht van het domein behouden 
en het historische karakter van de site versterken. Daarnaast 
wordt er ook veel belang gehecht aan de hagen. Het domein 
beschikt over een opmerkelijke dreef, aangeplante bomen-
rijen, heggen die dienst doen als windsingel in de weilan-
den, maaiweiden en een boomgaard. De eigenaars hebben 
alvast enkele nieuwe projecten bedacht. Op die manier kan 
de site in de komende jaren zijn patrimoniumwaarde en 
ecologische waarde versterken.

BOMENRIJEN EN 
STRUIKEN ALS WINDSINGEL 
IN HAUTE ARDENNE
DOMEIN VAN ISLE-LA-HESSE

 Vanessa et Stephan GREINDL - DE CALLATAŸ - eigenaars

 Bastenaken
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OMVANG EN HISTORIEK VAN HET PROJECT

Aanplantingsjaren: 2014 en 2015 | Oppervlakte: 7 ha weilanden, 10 ha maaiweide,

2000 meter aan hagen in dubbele rijen aan de rand van de percelen en tussen 
het weiland en de maaiweide.

AANVULLENDE TECHNISCHE INFORMATIE

• Prikkeldraad moet de haag beschermen tegen het vee.

•  De onderkant van de hagen vrijmaken in de eerste twee jaren met behulp van een 
bosmaaier en zitmaaier.

Vrije hagen in dubbele rijen aan de 
rand van de weiden.

CONTEXT VAN DE PERCELEN

Idem als het voorgaande perceel.

LANDBOUWPRODUCTIE

•  Weide begraasd door runderen  
(Belgisch witblauw).

•  Maaiweide (verkoop van gras voor de 
oogst).

STRUIKSOORTEN

Meidoorn, sporkehout, haagbeuk, gele 
kornoelje, hondsroos, beuk, hazelaar, 
veldiep, kerspruim, wilde lijsterbes, 
trosvlier en Gelderse roos.

VALORISATIE VAN HET HOUT

Brandhout.

OMVANG EN HISTORIEK VAN HET PROJECT

Aanplantingsjaren: 2014 en 2015 | Oppervlakte: 12 ha,

200 bomen in 2014 en 215 bomen in 2015.

AANVULLENDE TECHNISCHE INFORMATIE

•  De aanplantingen werden uitgevoerd door een bedrijf. Er werd wildbescherming 
geïnstalleerd. Daarnaast werden er ook zitstokken geplaatst om eventuele pla-
gen van woelmuizen tegen te gaan. De eigenaar vertrouwt het onderhoud van de  
bomen en de grasstrook toe aan beheerder.

•  Ieder jaar wordt het struikgewas op de strook die aan de bomen gewijd is, ver-
wijderd en de hagen worden er gesnoeid en opgesnoeid (2 personen 1 dag/jaar).

12 noord-zuid gerichte bomenrijen. 

CONTEXT VAN HET PERCEEL

•  Leemgrond, diepe bodem,

• Bijna vlak (helling < 2%),

• Winderig,

• Matige druk van wild.

LANDBOUWPRODUCTIE

Maaiweide op het moment van de 
aanplanting.

Sindsdien worden er grote gewassen 
(maïs, haver, spelt en bieten) geteeld 
op conventionele manier, dankzij de 
bemiddeling van het bedrijf Sogesa.

BOOMSOORTEN

Elsbes, ruwe berk, wintereik, gewone 
esdoorn, zoete kers, winterlinde en  
suikeresdoorn.

VALORISATIE VAN HET HOUT

Naast het landschappelijke aspect, 
wordt het hout gevaloriseerd als con-
structiehout (van +/- 40 jaar), brand-
hout voor het opsnoeien.

BOMENRIJEN

HAGEN ALS WINDSINGEL IN DE WEIDEN


