
                
 

 

28 Griendje 
 
Introductie 
In bepaalde delen van het land, was het verbouwen van wilgen lange tijd vrij gebruikelijk in vooral moerassige 
streken. Daarbij werden de wilgen op enige tientallen centimeters boven de grond afgezet. Deze griendjes zijn 
onder andere van belang voor de biodiversiteit vanwege hun functie als leefgebied voor zoogdieren als de bunzing 
en vogels zoals gekraagde roodstaart en ransuil, mits er overstaanders in de vorm van hoge of oude bomen 
aanwezig zijn. Belangrijk is dat nesten van zwarte kraai en ekster ongestoord aanwezig zijn in het gebied, omdat 
die gebruikt worden door (mede door het ontbreken daarvan) zeldzame vogelsoorten zoals bijvoorbeeld ransuil en 
boomvalk. 

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

Aanvullende beheervoorschriften 
 Een griendje bestaat uit inheemse wilgensoorten en wordt geheel als griend beheerd en wordt tenminste  

eenmaal per 5 jaar afgezet. Het afzetten van het element wordt verricht in de periode tussen 1 oktober en 
14 maart. 

 Snoeihout mag op stapels of rillen in het element verwerkt worden voor zover het de ondergroei en/of de 
stoven niet schaadt. 

 Beschermen tegen schade als gevolg van beweiding of bewerking op aangrenzende gronden. 
 Het raster mag niet aan het element bevestigd worden. 
 Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, 

ridderzuring en jacobskruiskruid. 
 Bemesting is niet toegestaan. 
 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 het griendje is afgezet/gesnoeid moet dit binnen 10 dagen na uitvoering bij het collectief worden 
gemeld.  

 
Beheerpakketten en beheervergoedingen 
 

28. Griendje Vergoeding per 
hectare per jaar 

28a Griendje €                2.951,-  
 
 

 


