
                
 

 

20 Houtwal en houtsingel 
 

Introductie 
Houtwallen en houtsingels 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  

• 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 

• Pakket 20a:Takken en bramen die over aangrenzende percelen hangen mogen worden teruggesnoeid.  

• Ten minste 75% van de oppervlakte van het landschapselement wordt als hakhout beheerd. 

• Pakket 20c: Dit beheerpak 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). 

• De af te zetten lengte houtwal of houtsingel dient minimaal 1,5 tot 2 maal de boomhoogte van de 
aangrenzende bomen te zijn. Er is dan voldoende lichtinval, zodat de stobben weer kunnen uitlopen. 

• Als het element is voorzien van een wallichaam, wordt deze in stand gehouden. 

• Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan. 

• Branden is in de beheereenheid of in de directe omgeving daarvan niet toegestaan.  

• Bemesting is niet toegestaan. 

• Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid. 

• Als takken of stammen versnipperd worden mogen de snippers niet verwerkt worden in de beheereenheid. 

• Een veeraster wordt niet aan bomen vast gezet. Als er geen vee in het aangrenzende perceel loopt, is een 
raster niet nodig. 

 



                
 

 

Melding uitgevoerd beheer 

• Nadat de eindkap is verricht moet dit binnen 10 dagen bij het collectief worden gemeld.  

Beheerpakketten en beheervergoedingen 

20. Houtwal en houtsingel Vergoeding per 
hectare per jaar 

20a Hakhoutbeheer - jaarlijks beheer  €                1.333,- 

20c Hakhoutbeheer - jaarlijks beheer plus eindkap  €                6.386,- 
 

 


