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INFOFICHE BEHEEROVEREENKOMSTEN JAARLIJKS SNOEIEN 
Beheerovereenkomsten voor onderhoud kleine landschapselementen  
 

WAT? 
 
Voor een beheerovereenkomst ‘jaarlijks snoeien’, snoeit u jaarlijks descheuten uit het huidige groeijaar van 
een haag. Dat stimuleert de planten om sterker te vertakken. Samen met het dichte plantverband zorgt dat 
voor een lijnvormig, compact en moeilijk doordringbare haag.   
 

WAAROM? 
 

 Hagen zijn een geschikt leefgebied voor allerlei dieren. Ze schuilen, rusten, nestelen of zoeken er naar 
voedsel. Sommige dieren, zoals wezel of egel, verplaatsen zich via de hagen door een gebied.  

 Hagen binden CO₂ over een langere termijn en verminderen de effecten van hittegolven en stormen. 
Ze remmen afstromend water en modder af, en bevorderen de infiltratie naar het grondwater. Hun 
wortels nemen meststoffen op uit grondlagen die onbereikbaar zijn voor landbouwteelten.  

 Hagen dienen als natuurlijke afscheiding tussen landbouwpercelen. 
 Hagen bepalen vaak het uitzicht van een landschap en zijn een deel van ons cultureel erfgoed.   

 

HOE? 
 

 Bij de meeste soorten volstaat één snoeibeurt per jaar. Snoei beide zijden en de bovenkant van de 
haag jaarlijks over de volledige lengte (op minstens 0,8 meter hoogte). Alleen bij hagen van wilde 
liguster is een tweede snoeibeurt nodig ,om te voorkomen dat de haag onderaan snel kaal wordt.  

 Snoei niet tussen 15 maart en 15 juni. Zo verstoort u broedende vogels niet. 
 Gebruik bij voorkeur een (gemotoriseerde) heggenschaar. Het gebruik van een klepelmaaier met 

aangepaste houtrotor mag,  als daarmee alleen de jaarlijkse groei wordt verwijderd. 
 Vervang afgestorven planten in het eerste plantseizoen door nieuw plantgoed. Gebruik daarvoor 

inheemse soorten die al in de haag voorkomen. 
 Gebruik plantgoed met een minimale grootte 40/60. 
 Gaten in de haag mogen alleen als het om perceelstoegangen gaat. De gaten mogen maximaal 5 meter 

breed zijn. 
 Verwijder Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, valse acacia (robinia) en vervang ze door 

inheemse soorten die al in de haag voorkomen. U mag de stobben daarvan behandelen met een 
herbicide, om te voorkomen dat die ongewenste soorten weer uitlopen. 

 Bescherm de basis van alle planten tegen vee.   
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TIPS 
 

 Vermijd snoeien op warme, zonnige dagen. De planten verliezen dan veel vocht en het risico op 
zonnebrand en bijkomend bladverlies is hoog.  

 Snoei niet bij strenge vorst (<-5°C) om vorstschade aan de verse wonden te voorkomen. 
 Laat bij elke snoeibeurt een paar centimeter jong hout staan. Dat voorkomt dat de haag geleidelijk aan 

vitaliteit inboet, want hergroei vanuit het oude hout put de planten te veel uit. 
 Snoei de haag zo dat ze onderaan wat breder is dan bovenaan. Zo krijgen ook de lagere takken 

voldoende licht en vertraagt de natuurlijke neiging van hagen om onderaan kaal te worden.  
 Bredere hagen hebben een grotere waarde voor de natuur. Laat hagen dus wat breder uitgroeien als u 

daar de plaats voor hebt.   
 Als de haag uiteindelijk te hoog en te breed wordt, snoei ze dan in de winter drastischer terug op de 

gesteltakken. Dat gebeurt best met een (elektrische of pneumatische) takkenschaar om snoeiwonden 
te beperken. 

 In de omgeving van fruitplantages moeten meidoornhagen in de winter gesnoeid worden. Op dat 
ogenblik is de kans op infectie met bacterievuur het kleinst. Bovendien voorkomt u zo dat de plant in 
de lente hier en daar bloesems krijgt, die net als snoeiwonden een ingangspoort zijn voor 
bacterievuur.  

 Ontsmet het snoeigereedschap regelmatig. Dat voorkomt de verspreiding van infecties zoals 
bacterievuur.  

 

VERGOEDING 
 
Voor een beheerovereenkomst jaarlijks snoeien ontvangt u jaarlijks een vergoeding van 1,95 euro per meter. 


