
                
 

 

20 Elzensingel 
 
Introductie 
Elzensingels zijn als lijnvormig landschapselement een verbindingsweg door het agrarische landschap voor kleine 
zoogdieren. Ook amfibieën en insecten zoals vlinders maken hier gebruik van. Ze bieden nest-, schuil- en 
voedselgelegenheid voor vogels zoals geelgors, grauwe klauwier, houtduif en torenvalk en zorgen simpelweg ook 
voor een aantrekkelijk cultuurlandschap. 

 
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 en bramen die over aangrenzende percelen hangen mogen het hele jaar worden teruggesnoeid. 
 Tenminste 75% van de lengte van het element wordt als hakhout beheerd. 
 De beheerpakketten met “jaarlijks beheer + eindkap’ worden gedurende de contractperiode afgezet 

(=periodiek beheer). Het snoeien vindt jaarlijks plaats van vanaf 1 oktober tot 14 maart. 
 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). 
 Elzensingels langer dan 200 meter 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. 
 Als takken of stammen versnipperd worden mogen de snippers niet verwerkt worden in de beheereenheid. 
 Bemesting is niet toegestaan. 
 Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid. 
 Branden is in de beheereenheid of in de directe omgeving daarvan niet toegestaan. 
 



                
 

 

Melding uitgevoerd beheer 
 Nadat de eindkap is verricht moet binnen 10 dagen  worden gemeld.  

 
Beheerpakketten en beheervergoedingen 
 

20. Elzensingel Vergoeding per 
m1 per jaar 

20b Elzensingel 30 - 50% bedekking jaarlijks beheer   €                     1,02  
20c Elzensingel 30 - 50% bedekking jaarlijks beheer + eindkap 21 jaar  €                     1,82  
20b Elzensingel > 50 - 75% bedekking jaarlijks beheer   €                     1,20  
20c Elzensingel > 50 - 75% bedekking jaarlijks beheer + eindkap 21 jaar   €                     2,46  
20b Elzensingel >75% bedekking jaarlijks beheer   €                     1,39  
20c Elzensingel >75% bedekking jaarlijks beheer + eindkap 21 jaar   €                     3,17  

 
 
 
 


