
                
 

 

21 Bomenrij en laan 
   
Introductie 
Oude lanen vormen, naast een karakteristiek landschapselement, een biotoop voor vleermuizen en holenbroeders. 
Om hun ecologische functie goed te vervullen is aaneengeslotenheid van de boomkronen van belang. 

 
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 gesnoeid (zie beheerpakket). 
 Beschermen tegen schade als gevolg van beweiding of bewerking op aangrenzende gronden. Stam mag 

niet beschadigd zijn door vraat. 
 Het raster mag niet aan het element bevestigd worden. 
 Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, 

ridderzuring en jacobskruiskruid (alleen in nieuwe elementen). 
 Niet branden in, of in de directe omgeving van het element. 

 
Melding uitgevoerd beheer 
 Nadat een de bomen zijn gesnoeid moet dit binnen 10 dagen bij het collectief worden gemeld.  
 
Beheerpakketten en beheervergoedingen 

21. Beheer van bomenrijen  Vergoeding per 
stuk per jaar 

21a Bomenrij diameter < 20 cm (1 keer snoei in beheerperiode) (cyclus 5 jaar)  €                     5,18  
21a Bomenrij diameter 20-60  cm (1 keer snoei in beheerperiode) (cyclus 7 jaar)  €                     6,05  
21a Bomenrij diameter > 60 cm (1 keer snoei in beheerperiode) (cyclus 10 jaar)  €                   13,98  
  Vergoeding per 

m1 per jaar 
21a Laan diameter < 20 cm jaarlijks onderhoud berm + 1 keer snoei  in 

beheerperiode (cyclus 5 jaar) 
 €                     1,42  

21a Laan diameter 20-60  cm jaarlijks onderhoud berm + 1 keer snoei  in 
beheerperiode (cyclus 5 jaar) 

 €                     1,74  

21a Laan diameter > 60 cm jaarlijks onderhoud berm + 1 keer snoei  in 
beheerperiode (cyclus 5 jaar) 

 €                     3,96  


