
LANDSCHAPPELIJKE INPASSING 
Woningbouwlocatie Dakworm, Bakel

Realisatie kruidenrijke akkerrand
Cruydt-Hoek, zadenmengsel G1 (75 m2)

Solitaire boom
Zomereik

Veiligheidszone Rotterdam-Rijn Pijpleiding

Toepassing inheemse struiksingel 
(breedte 4,5 meter, 175 m2, 80 stuks) bouwvlak



BEPLANTINGS- EN BEHEERPLAN
Woningbouwlocatie Dakworm, Bakel

Struiksingel Kruidenrijke akkerrand (Cruydt-Hoek, zadenmengsel G1)

Instructie aanplant 
1. de aanplant kan plaatsvinden tussen half november en half maart, mits het niet vriest. 

2. voor de aanplant wordt voor gekozen voor driejarig bosplantsoen met de maat 80-100 cm.

3. plant de soorten aan in groepen van minstens 5 of 7 stuks per soort. Op deze manier wordt voor-

komen dat langzaam groeiende soorten worden overgroeid door snel groeiende soorten.

4. plant de struiksingel in drie rijen aan met een onderlinge plantafstand van 1,5 x 1,5 meter.

5. geef de jonge aanplant, indien mogelijk, met name de 1e twee jaar na aanplant voldoende water 

in droge perioden en houd het element zoveel mogelijk onkruid vrij.

Instructie inzaaien
1. plag of schraap de bovenste 4-6 centimeter van de bodem af (verschraling).
2. Zaaitijd is jaarrond, maar bij voorkeur in de nazomer of in het voorjaar.
3. als stelregel kan worden uitgegaan van 1 gram per vierkante meter.
4. bij voorkeur niet zaaien in een hele droge periode, wanneer het vriest of als de ondergrond 

extreem nat is

Instructie beheer
1. u dient in het eerste jaar 3 tot 5 keer te maaien en het maaisel af te voeren. laat de be-

groeiing niet hoger worden dan zo’n veertig centimeter en maai deze terug tot zo’n vijf 
centimeter. Hierdoor valt er veel licht op de bodem en kunnen veel zaden kiemen.

2. Vanaf het tweede jaar kunt u overgaan op één tot twee keer per jaar maaien en afvoeren. 
Maai jaarlijks steeds in dezelfde periode, met een speling van maximaal twee weken.  

3. door een constant beheer wordt een stabiele bloemrijke vegetatie verkregen, doordat 
soorten zich in de vegetatie kunnen vestigen en handhaven

4. Maaien en afvoeren doe je in de eerste plaats dus om de bodem te verschralen en daar-
mee de bloemrijkheid te stimuleren 

Instructie beheer

1. de meeste struiksingels worden als hakhout beheerd en elke 10 jaar afgezet.

2. afzetten betekent dat de struiken tot 10 a 20 cm boven de grond worden afgezaagd.

3. om de variatie in leeftijd te waarborgen dient ieder jaar, afhankelijk van de onderhoudsinterval, 
een gedeelte van de singel te worden afgezet.

Bovenaanzicht aanplantschema

hakboutbeheer Impressie kruidenrijke akkerrand
pas afgezet 1 jaar na afzetten 2 jaar na afzetten 4 jaar na afzetten


