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LEGENDA

LANDSCHAPSELEMENT EN PLANTKEUZE 
 

Houtsingel als onderdeel van de landschappelijk in te richten strook 
Boomvormers van de soorten: Es, Beuk, Haagbeuk, Spaanse aak en Tamme kastanje 

Heesters van de soorten: Rode kornoelje, Gele kornoelje, Sleedoorn, Meidoorn,  

Gewone vlier, Trosvlier, Krentenboompje en Lijsterbes 

Rij hoge bomen binnen een de houtsingel met bomen en heesters. 

Aanplant heesters op een afstand van tenminste 4 meter van perceelsgrens 

Aanplant bomen op een afstand van 8 meter van perceelsgrens 

 

Hagen 
Beukenhaag bestaande uit gewone of rode beuk of haagbeuk 

Hoogte 1 meter voor de voorgevellijn tot maximaal 2 meter achter de voorgevellijn 

Aanplant 4 stuks per strekkende meter 

te richten strook

LANDSCHAPPELIJK IN TE RICHTEN STROOK 

De totale breedte van de landschappelijk in te richten strook waarin een houtsingel is opgenomen is 10 meter. Deze 

landschappelijke strook is als volgt opgebouwd: 

− een strook met een breedte van 3 meter vanaf de perceelgrens wordt over de volledige lengte ingericht als 

maaibare groenstrook. De groenstrook moet bij aanleg ingezaaid worden met een standaard bermmengsel. 

Deze strook wordt minimaal een keer per jaar gemaaid; 

− een houtsingel met een breedte van 6 meter wordt niet op of direct tegen de perceelgrens aangeplant maar 

wordt vanaf 4 meter ten opzichte van de aangrenzende perceelgrens gerealiseerd; 

− de boomvormers binnen de houtsingel worden op 8 meter afstand ten opzichte van de aangrenzende 

perceelgrens geplant met een onderlinge afstand van 8 à 10 meter.  

De landschappelijke inpassing dient na realisatie regulier onderhouden te worden.  

 

Voorwaarden voor beheer en onderhoud: 

− Bij versnipperen van het takhout mogen de snippers niet in het element worden verwerkt. 

− Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan met uitzondering van 

pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse duizendknoop en van 

ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en Robinia) middels een 

stobbenbehandeling.  

− Bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig waardoor schade door vraat aan stammen en 

hakhoutstoven en betreding van het element wordt voorkomen. Het raster mag niet bevestigd zijn aan stammen 

van het element zelf. 

− Grondbewerking van de aanliggende gronden wordt zodanig uitgevoerd dat schade aan het element wordt 

voorkomen.  

− Snoeiwerkzaamheden worden in beginsel alleen verricht in de periode tussen 1 november en 15 maart.  

− Bestrijding van ongewenste houtsoorten kan in de periode tussen 15 juli en 15 maart plaats vinden. 

− Bij schade aan het landschapselement moet de schade hersteld worden. 

 

HAGEN 

Voorwaarden voor beheer en onderhoud: 

- De haag is ten minste 1 meter hoog.  

- Het element wordt minimaal eenmaal per 2 jaar en maximaal eenmaal per jaar geknipt of geschoren en de haag 

heeft in geschoren toestand een hoogte van minimaal 1 meter.  

- Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan met uitzondering van 

pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse duizendknoop en van 

ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en Robinia) middels een 

stobbenbehandeling.  

- Bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig waardoor schade door vraat stammen en 

hakhoutstobben en betreding van het element wordt voorkomen. Het raster mag niet bevestigd zijn aan 

stammen van het element zelf.  

- Grondbewerking van de aanliggende gronden wordt zodanig uitgevoerd dat schade aan het element wordt 

voorkomen.  

- Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 1 juli en 15 maart. 

- Bij schade aan het landschapselement moet de schade hersteld worden. 

 

AMFIBIËNPOEL 

Voorwaarden voor beheer en onderhoud: 

- Het waterbiotoop (water + taluds) neemt minimaal 70% van de oppervlakte inneemt. Maximaal 30% van de 

oppervlakte van de poel mag bestaan uit landbiotoop zonder regulier landbouwkundig gebruik 

(bloemrijkgrasland/ ruigte). 

- De waterdiepte is in de diepste delen in de periode van 1 oktober tot 1 april tenminste 0,5 meter; incidenteel 

mag de poel in de zomerperiode droogvallen; 

- Maximaal 25% van de oppervlakte van de oever is begroeid met houtige gewassen;  

- Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan; 

- Geen water onttrekken aan het element anders dan voor het drenken van vee;  

- In het element mag geen vis uitgezet worden en er mogen geen eenden/ganzen in gehouden of gelokt worden;  

- De oever van de poel is begroeid met inheemse plantensoorten met een bedekking van minimaal 75%.  

 Schoningswerkzaamheden verrichten in de periode tussen 1 september en 15 oktober. 


