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 Hagen maken reeds eeuwenlang deel uit van het 

typische agrarische cultuurlandschap in grote delen 

van Haspengouw en (het zuiden van) de provincie 

Vlaams-Brabant. Ze behoren tot de landschapsele-

menten die, naast de agrarische activiteiten zelf, 

dat landschap bepalen : holle wegen, houtkanten, 

poelen, solitaire bomen en zo meer. Samen vormen 

ze cultuurhistorische landschappen die een groot 

stuk van de streekeigenheid van bijvoorbeeld Has-

pengouw en het Hageland bepalen.  

Het beheer en onderhoud van deze (vaak enorme) 

landschappelijke hagen stelt de eigenaren ervan 

echter niet zelden voor heel wat uitdagingen. Niet 

alleen zijn er de vaak erg grote afmetingen. Ook het 

beheersen van ziekten als bacterievuur is een niet 

te onderschatten aandachtspunt, met name in de 

fruitstreek. We zijn dan ook fi er om u één van onze 
topproducten op vlak van landschapsonderhoud 
voor te stellen: de hagendorser. Met deze zelf ont-

wikkelde machine slagen we er immers in om u een 

betaalbare en adequate oplossing aan te reiken voor 

het beheer van deze grote landschappelijk hagen.

WANNEER KAN JE BEROEP DOEN 
OP DE HAGENDORSER ?

Het werkingsgebied van de hagendorser strekt zich 

uit over gans Haspengouw en Voeren. We voeren ook 

opdrachten uit in het Hageland en vanaf de herfst 

van 2018 zullen we actief zijn in gans Vlaams-Bra-

bant.  Iedereen kan beroep doen op de hagendorser 

voor het beheer van hagen die aan volgende voor-

waarden voldoen :

 • 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 prikkel-

draden of palen  buiten het profi el van de haag 

bevinden

 • De haag werd maximaal 2 jaar geleden 
geschoren.

EXTRA MOGELIJKHEDEN VOOR 
LANDBOUWERS

Voor het onderhoud van hagen in agrarisch gebied 

kan je als land- of tuinbouwer een beheerovereen-

komst afsluiten met de Vlaamse Landmaatschap-

pij (VLM).  De beheerovereenkomst loopt over een 

periode van 5 jaar.  Voor het onderhoud van een 

haag ontvang je dan een eenmalige of jaarlijkse ver-

goeding.  Voor de juiste voorwaarden neem je best 

contact op met de bedrijfsplanner van de VLM.

ACHTERSTALLIG ONDERHOUD

Als het langer dan twee jaar geleden is dat een haag 

geschoren werd, kan u beroep doen op het Regi-

onaal Landschap. Het landschapsteam van het Re-

gionaal landschap kan een haag een achterstallige 

onderhoudsbeurt geven.  Daarna kan de hagendor-

ser jaarlijks ingeschakeld worden voor het regulier 

onderhoud. 

Voor contact: 

 • Haspengouw en Voeren: 

landschapsloket@rlh.be

 • Zuid-Hageland: 

info@rlzh.be
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HOE WERKEN WE? 

Stap 1: Neem contact op met hagendorser@wer-

kers.be en bezorg ons volgende gegevens:

 • Contactgegevens

 • Ligging, lengte en hoogte van de haag

 • Het jaar waarin de haag voor het laatst gescho-

ren 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 neem contact met je op 

 • In Limburg: 

Rene Moyaers: +32 476 29 88 00

 • In Vlaams-Brabant: 

Marlies Claes: +32 16 28 64 65

WAAROM WERKERS?

 • Onze haagscheerders zijn zelf landbouwers: ze 

weten wat belangrijk is voor het goed beheer 

van een landschappelijke haag.

 • We zijn een erkende en geregistreerde aanne-
mer in de groene sectoren

 • U kunt rekenen op een vlotte communicatie en 

een transparante facturatie
 • Wij staan voor kwaliteit in uitvoering en ge-

bruikt materiaal

LET OP?

Iedereen kan vertellen dat zij/hij over een 

hagendorser beschikt! Er is maar één de 
originele! En dat is die van WERKERS! 

Hoedt u dus voor namaak. Want slechts 

weinigen kunnen dezelfde bewezen 
kwaliteitstandaard voorleggen als WERKERS. 

Doe gerust navraag.

HOOFDKANTOOR LEUVEN 016 28 64 64 info@werkers.be 

KANTOOR ROESELARE 051 21 26 34 roeselare@werkers.be

KANTOOR LOCHRISTI 09 355 38 65 lochristi@werkers.be

KANTOOR LIER 03 491 81 00 lier@werkers.be
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