Onderhoud en beheer holle wegen
Ecologisch beheer van holle wegen
De holle wegen in Hoegaarden zijn van de mooiste en oudste in Vlaanderen. De
gemeente hecht dan ook terecht veel belang aan het beheer van deze kleine
landschapselementen. Holle wegen en houtkanten worden beheerd in samenspraak
met de landbouwers aangezien de meeste holle wegen nog een landbouwfunctie
vervullen. Er wordt bij het beheer gestreefd naar een maximaal gevarieerde
leeftijdsopbouw van bomen en struiken. Bovenaan de taluds wordt gezorgd voor een
flink ontwikkelde vegetatie om problemen van zowel vermesting als erosie tegen te
gaan. Graften en taluds die aan erosie onderhevig zijn, worden geherwaardeerd. De
erosiegeulen worden gestelpt door erosiedammetjes en verstevigd met soorten die
het talud sterk doorwortelen.
De werkzaamheden voor bijna alle holle wegen in Hoegaarden zijn op te delen in drie
hoofdactiviteiten:

Hakhoutbeheer: het terugzetten van de houtkant bestanden met een herhaling
om de drie tot vijf jaar. Enkele overstaanders (grotere bomen of struiken) worden
behouden en hun ganse stam wordt gesnoeid om lichtinval te bevorderen. Het
takhout wordt verhakseld en afgevoerd. Materiaal vanaf armdikte wordt
gerecupereerd.

Maaien van de zoomvegetaties met afvoer van het maaisel om overwoekering
tegen te gaan.

Exotenbestrijding of omvormingbeheer, in de holle wegen van Hoegaarden richt
dit zich vooral naar Robinia’s. Ze worden gekapt en teruggezet om kansen te geven
aan andere soorten. Aangezien Robinia een stevige groeier is moet dit regelmatig
gebeuren.
Een aantal holle wegen in Hoegaarden bestaan uit dichte sleedoornstruwelen en
vragen bijgevolg een aangepast beheer. Deze sleedoornstruwelen zijn van
levensbelang voor de sleedoornpage, koesterbuur van Hoegaarden.
Tijdens de late winter / het vroege voorjaar worden overhangende takken gesnoeid
in een aantal holle wegen die dat jaar niet intensief beheerd werden, dit om te
vermijden dat de landbouwers de volledige holle weg zouden kaalkappen omdat de
doorgang bemoeilijkt wordt door de overhangende takken. Een agrarisch landschap
dat doorkruist is met holle wegen en houtkanten, is de ideale leefomgeving voor de
geelgors, een van onze koesterburen.
Ook het parcours van de holle wegenjogging, die in september wordt gehouden,
wordt in het holle wegenbeheer geïncorporeerd.
Maaibeheer in de holle wegen: het maaibeheer wordt uitgevoerd conform het
bermbesluit en beoogt een verrijking van de plaatselijke flora en fauna.

Natuurwaarden in onze holle wegen
Holle wegen en houtkanten zijn kleine landschapselementen met een intrinsieke
natuurwaarde en met een ecologische verbindingsfunctie voor fauna en flora. De
natuurwaarde van een holle weg of houtkant is hoog, of kan hoog zijn, omdat er een
aantal gradiënten (geleidelijke overgangen van droog-nat, hoog-laag, zon-schaduw)

in de lengte en de breedte optreden waardoor specifieke habitats ontstaan die
levenskansen bieden aan diverse soorten en planten. De holle wegen in Hoegaarden
worden op de biologische waarderingskaart aangeduid als biologisch waardevol tot
zeer waardevol. Hun grote waarde schuilt in het uitgesproken profiel dat ze vertonen
en de meestal houtige begroeiing. De kruidenvegetatie in deze holle wegen is
dikwijls beperkt tot typische bosplantensoorten die veel schaduw verdragen. De
invloed van kalk in de ondergrond maakt dat soorten die elders in Vlaanderen zeer
zeldzaam zijn, hier in een aantal holle wegen kunnen gedijen. Daarnaast vervullen
holle wegen en houtkanten ook een landschappelijke functie. Door hun aard, vorm,
aantal, structuur, dichtheid en transparantie bepalen ze het meer open of gesloten
karakter van het landschap. Een specifieke soort in holle wegen met een groot
belang voor de biodiversiteit is bv. sleedoorn, de waardplant van de bedreigde
sleedoornpage. Maar ook tal van akkervogels zoals geelgors en patrijs hebben nood
aan een degelijk uitgebouwd netwerk van kleine landschapselementen – zoals holle
wegen – om te kunnen overleven.
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