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Landschappelijk inpassingsplan Wolfskamp 3

Weergave van de landschappelijke inpassing

Legenda
Landschappelijke inpassing en ontsluiting

Houtsingel gemengd inlands

Inrit woning
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Voorwaarden voor beheer en onderhoud

Met betrekking tot de eisen voor onderhoud en beheer wordt aangesloten bij het Groen Blauw Stimuleringskader van 

de provincie Noord-Brabant.  

 

Landschapspakket L1a:Hakhoutsingel 

- Tenminste 90% van de stobbes van het element wordt als hakhout beheerd en de diameter van het hakhout 

(uitgezonderd de overstaanders) is maximaal 20 cm op 1,30 meter boven de hakhoutstoof;  

- Bij versnipperen van het takhout mogen de snippers niet in het element worden verwerkt; 

- Bij verbranden van het takhout (indien dit mogelijk is in kader van APV) geen vuur maken in of binnen 5 meter 

vanaf het element; 

- 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. 

 

Landschapspakket L7: Knip- En Scheerhaag 

− het element is tenminste ten minste 1 meter en ten hoogste 3 meter breed; 

− 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;  

− bij verbranden van het takhout (indien dit mogelijk is in kader van APV) geen vuur maken in of binnen 5 meter 

vanaf het element; 

− 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 juni en 15 maart. 

 

Landschapspakket L8a:Landschapsboom Als Solitair 

− de bomen kunnen periodiek worden gesnoeid, waarbij de kroon (onderste dikke tak tot de top) na het snoeien 

altijd meer dan 50% van de lengte van het takvrij stamstuk bedraagt; 

− bij verbranden van het takhout (indien dit mogelijk is in kader van APV) geen vuur maken onder de kronen van de 

bomen; 

− bij beweiding van de aanliggende gronden is bij solitaire bomen langs een perceelsgrens een raster aanwezig 

waardoor schade door vraat aan stammen en betreding van het element wordt voorkomen. Het raster mag niet 

bevestigd zijn aan stammen van het element zelf;  

− indien de boom in een beweid perceel staat is rond de boom een raster aanwezig op 1,5 meter uit de voet van de 

stam;  

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

voorkomen;  

− snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 1 augustus en 15 maart. 

bestaande uit Els, Noorse Esdoorn, Vlier, 
Lijsterbes, Meidoorn, breedte 7 meter
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