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Beheereisen, aanvullende beheervoorschriften en melding 

Beheereisen  
• Minimaal 5% tot maximaal 100% 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. 

• Snoeiafval op rillen leggen in de beheereenheid (niet versnipperen) en / of snoei- en of maaiafval is 
verwijderd. 

• Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de beheereenheid. 
• De beheereenheid wordt niet beweid. 

 
Aanvullende beheervoorschriften 

• Takken die over aangrenzende percelen hangen mogen het hele jaar worden teruggesnoeid. 
• Ten minste 75% van de oppervlakte van het landschapselement wordt als hakhout beheerd. 
• De beheerpakketten met ‘jaarlijks beheer + eindkap’ worden gedurende de contractperiode afgezet 

(=periodiek beheer). 
• De diameter van het hakhout, behoudens de eventuele overstaanders, is maximaal 15 cm op 1 m boven 

de hakhoutstoof (beheereenheden met grotere dikte dienen afgezet te worden). 
• De af te zetten lengte houtwal of houtsingel dient minimaal 1,5 tot 2 maal de boomhoogte van de 

aangrenzende bomen te zijn. Er is dan voldoende lichtinval, zodat de stobben weer kunnen uitlopen. 
• Als het element is voorzien van een wallichaam, wordt deze in stand gehouden. 
• Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan. 
• Branden is in de beheereenheid of in de directe omgeving daarvan niet toegestaan.  
• Bemesting is niet toegestaan. 
• Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid. 
• Als takken of stammen versnipperd worden mogen de snippers niet verwerkt worden in de beheereenheid. 
• Houtsingels langer dan 100 m worden in minimaal twee fasen afgezet. Ca. 50% van het element wordt het 

ene jaar afgezet en ca. 50% wordt minimaal 2 jaar later afgezet. 
 
Melding uitgevoerd beheer 

• Nadat de eindkap 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 

Hakhoutbeheer lijnvormige elementen     

Houtwal en houtsingel jaarlijks beheer hectare  €            2.281,06  

Houtwal en houtsingel jaarlijks beheer + eindkap cyclus 10 
jaar hectare  €            6.591,21  

Houtwal en houtsingel jaarlijks beheer + eindkap cyclus 25 
jaar hectare  €            4.992,68  

 
 
 

 


