
                
 

 

 

27 Hakhoutbosje 
 
Introductie 
Boeren hebben al eeuwenlang behoefte aan hout voor allerlei doeleinden. Het kan hierbij gaan om brandhout, 
staken voor de groentetuin of hout voor gereedschapsstelen. Dit soort bosjes wordt in de volksmond ook wel 
geriefhoutbosjes genoemd. Dergelijke bosjes worden van oudsher als hakhout beheerd.  

   
 
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. 

 Er wordt gevrijwaard voor beschadiging door vee van 1 januari tot 31 december. 

Aanvullende beheervoorschriften 
 Een hakhoutbosje heeft een beperkte omvang, tot ca 1 ha. Het grenst aan landbouwgrond en is aan 

minimaal 3 zijden vrij liggend. Bosjes groter dan 1,5 hectare worden in niet meer gezien als agrarisch 
landschapselement maar als natuurterrein. 

 Minimaal 80% van het bosje wordt als hakhout beheerd en periodiek afgezet. 
 Het afzetten van het element en snoeiwerkzaamheden worden verricht in de periode tussen 1 oktober en 

14 maart. 
 De beheerpakketten met “jaarlijks beheer + eindkap’ worden gedurende de contractperiode afgezet 

(=periodiek beheer). 
 Snoeihout mag op stapels of rillen in het element verwerkt worden voor zover het de ondergroei en/of de 

stoven niet schaadt. 
 Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element. 
 Bemesting is niet toegestaan. 
 Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid. 
 Het element mag niet worden beschadigd door vee. Een raster ter bescherming 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). 
 Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier 

mogen via uitgraven, mechanische of stobbenbehandeling worden bestreden. 
 Niet branden in, of in de directe omgeving van het element. 

 



                
 

 

Melding uitgevoerd beheer 
 Nadat het bosje is afgezet moet dit binnen 10 dagen na uitvoering bij het collectief worden gemeld.  

 
Beheerpakketten en beheervergoedingen 

 
27. Hakhoutbosje Vergoeding per 

hectare per jaar 
27a Jaarlijks beheer en groot onderhoud droog hakhoutbosje (zomereik, 

wintereik, berk en haagbeuk dominant). 
 €                4.872,- 

27b Jaarlijks beheer en groot onderhoud vochtig en nat hakhoutbosje (zwarte els 
en/of gewone es dominant). 

€                 3.718,-  

27c Jaarlijks beheer hakhoutbosje  €                    268,-  
 

 

 


