21 Bomenrij en laan

Beheereisen, aanvullende beheervoorschriften en melding
Beheereisen

•

Minimaal 5% tot maximaal 35% van het leefgebied is gesnoeid in de periode 1 oktober van het vorige
kalenderjaar tot 15 maart van dit kalenderjaar. Het overige deel wordt in stand gehouden.

•
•
•

Snoei- en of maaiafval is verwijderd.
Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de beheereenheid.
De beheereenheid wordt niet beweid.

Aanvullende voorschriften
• Gedurende de contractperiode wordt de bomenrij/laan éénmaal of tweemaal gesnoeid (zie beheerpakket).
• Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element.
• Beschermen tegen schade als gevolg van beweiding of bewerking op aangrenzende gronden.
• Het raster mag niet aan het element bevestigd worden.
• Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid.
• Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel,
ridderzuring en jacobskruiskruid (alleen in nieuwe elementen).
• Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier
mogen via uitgraven, mechanische of stobbenbehandeling worden bestreden.
• Bemesting is niet toegestaan.
• Niet branden in, of in de directe omgeving van het element.

Melding uitgevoerd beheer
• Nadat een de bomen zijn gesnoeid is verricht moet dit zo snel mogelijk, voor 1 maart of 1 december, bij
het collectief worden gemeld. Het collectief heeft daarvoor een meldingsformulier op de website
www.anbbrabant.nl.

Beheerpakketten en beheervergoedingen

Naam pakket

Eenheid

Beheervergoeding
deelnemer per
eenheid/per jaar

Beheer van bomenrijen
Bomenrij diameter < 20 cm (1 keer snoei in beheerperiode)
(cyclus 5 jaar)

stuk

€

2,52

Bomenrij diameter 20-60 cm (1 keer snoei in
beheerperiode) (cyclus 7 jaar)

stuk

€

5,06

Bomenrij diameter > 60 cm (1 keer snoei in beheerperiode)
(cyclus 10 jaar)

stuk

€

10,92

Laan diameter < 20 cm jaarlijks onderhoud berm + 1 keer
snoei in beheerperiode (cyclus 5 jaar)

stuk

€

2,53

Laan diameter 20-60 cm jaarlijks onderhoud berm + 1 keer
snoei in beheerperiode (cyclus 5 jaar)

stuk

€

4,94

Laan diameter > 60 cm jaarlijks onderhoud berm + 1 keer
snoei in beheerperiode (cyclus 5 jaar)

stuk

€

11,23

* Laan wordt is systeem collectieven als vlak ingetekend. Inclusief weg. Uitgegaan wordt van laan met breedte van
10 meter en gemiddelde plantafstand van 8 meter. Totaal 250 bomen per hectare laan komen voor subsidie in
aanmerking.

