Type fiche
Losse heg
Een losse heg bestaat uit een rij struiken die vrij mogen uitgroeien. Ze is dus groter en robuuster dan
een gewone haag. Ze is geschikt om op een landbouwbedrijf een lelijke muren en foliebassins aan het
zicht te onttrekken. Een losse heg komt het best tot zijn recht langs een perceelgrens. In combinatie met
een hoogstam- of knot bomenrij vormt het een groenelement die over de volledige hoogte groen voorziet.
Dit kan interessant zijn bij volumineuze gebouwen in een anderzijds open waardevol landschap. Dit breekt
de volledige gebouw waardoor het van gering belang is tegen over andere beelddrager van het
landschap.

1.

visueel:

Een losse heg bestaande uit een enkele rij, zal ongeveer 3 – 4 m hoog en 2 – 3 m breed zijn. Ze is
geschikt om lelijke muren zoals sleufsilo’s en foliebassins aan het zicht te onttrekken. Door soortkeuze
kan deze nog iets hoger worden. Er worden verschillende soorten, die traditioneel voorkomen in de
regio, groepsgewijs aan te planten. hierdoor spiegelt de losse heg andere landschappelijke elementen
en integreert ze het bedrijf in zijn omgeving.

2.

Biodiversiteit:

Een soortenrijke losse heg heeft een goede structuur die de plaatselijke fauna ondersteunt. De
verschillende bloeiende en vruchtdragende inheemse struiken voor vele soorten vogels, kleine
zoogdieren en nuttige insecten. In het voorjaar zijn stuifmeel en nectar een belangrijke voedselbron
voor onder andere bijen en in het najaar zorgen bessen voor een uitbundig feestmaal voor bijvoorbeeld
zangvogels. Daarnaast verschaffen ze heel wat schuil en broedplekken.

3.

Beheer:

1 keer om de 7 – 8 jaar afzetten tot aan de grond. (hakhoutbeheer) Daarna groeit deze gewoon terug.
Een aandachtspunt is het snoeiafval die verwerkt moet worden.

4.

tip:

Zijn er een lange of verschillende losse heggen op het bedrijf aanwezig? Faseer het werk, zo vermijdt
je een “kaal” jaar en verdeel je de werklast. Op plaatsen met veel wind functioneren ze als windbreker.

