
                
 

 

23 Struweelhaag 
 
Introductie 
Struweelhagen onderscheidt zich van de knip- en scheerhaag door de extensievere vorm van beheer. Het zijn vrij 
uitlopende hagen van veelal doornige struikvormers, zoals meidoorn en sleedoorn die eens in 5-7 jaar worden 
afgezet. Struweelhagen vormen een belangrijk leefgebied voor aan struwelen en zomen gebonden flora en fauna 
van het cultuurlandschap zoals braamsluiper, grasmus en grauwe klauwier. Ook vervullen ze een functie als 
voedselgebied en migratieroute voor zoogdieren als hermelijn en bunzing. Ze zijn tevens van belang ter oriëntatie 
voor vleermuizen en als verbindingszone voor fauna. 

 
Beheereisen 

 Jaarlijks is minimaal 5% tot maximaal 40% van oppervlakte van de beheereenheden in het leefgebied is 
gekapt, geknot, gesnoeid of gedund ten behoeve handhaven verschijningsvorm. 

 Snoeiafval is verwijderd of op rillen gelegd in het element en/of maaiafval is verwijderd. 
 
Aanvullende beheervoorschriften 

 Het afzetten van het element en snoeiwerkzaamheden worden verricht in de periode tussen 1 oktober tot 
14 maart. 

 Overhangende takken kunnen gedurende het gehele jaar worden teruggesnoeid. 
 Pakket a: Jaarlijks beheer met groot onderhoud in de contractperiode: Struweel haag met grootschalig 

onderhoud in  5-7 jarige onderhoudscyclus (of één keer in de 6-jarige contractperiode): het element kan 
vrij uitgroeien en wordt 1 maal per 5 tot 7 jaar aan drie zijden gesnoeid.  

 Pakket b: Jaarlijks beheer met groot onderhoud in de contractperiode: Struweel haag met grootschalig 
onderhoud in 12-jarige onderhoudscyclus: het element kan vrij uitgroeien en wordt 1 maal per 12 jaar aan 
drie zijden gesnoeid.  

 Pakket c: Jaarlijks beheer zonder groot onderhoud in de contractperiode. 
 Na het snoeien heeft de haag een hoogte van tenminste 1,00 meter en een breedte van tenminste 0,8 

meter. 
 Het gebruik van een klepelmaaier is niet toegestaan. 
 Struweelhagen langer dan 200 meter worden in minimaal twee fasen beheerd. Ca. 50% van het element 

wordt het ene jaar beheerd en ca. 50% wordt minimaal 2 jaar later beheerd. 
 Het snoeien kan gecombineerd worden met het vlechten van de haag. 
 Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, 

ridderzuring en jacobskruiskruid (alleen in nieuwe elementen). 
 Beschermen tegen schade als gevolg van beweiding of bewerking op aangrenzende gronden. Het raster 

mag niet aan het element bevestigd worden. 
 Bemesting is niet toegestaan en slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt 

worden in de beheereenheid. 
 Niet branden in, of in de directe omgeving van het element. 



                
 

 

Melding uitgevoerd beheer  

 Nadat de struweelhaag is afgezet (periodiek beheer) moet dit binnen 10 dagen na uitvoering bij het  
collectief worden gemeld.  

Beheerpakketten en beheervergoedingen 
 

23. Struweelhaag  Vergoeding per 
m1 per jaar 

23a Jaarlijks beheer struweelhaag met groot onderhoud in de contractperiode 
(cyclus 5-7 jaar) 

 €                     2,35  

23b Jaarlijks beheer struweelhaag met groot onderhoud in de contractperiode 
(cyclus > 12 jaar) 

 €                     5,85  

23c Jaarlijks beheer struweelhaag  €                     1,11  
 

 


