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DIENSTENBUNDEL
ORANJEWOUD-KATLIJK
In de dienstenbundel Oranjewoud-Katlijk zijn de landschapspakketten
beschreven, waarvoor in het gebied Oranjewoud-Katlijk een contract groene
diensten kan worden afgesloten. De dienstenbundel bestaat uit drie
onderdelen. Het eerste gedeelte geeft een toelichting op het contract groene
diensten. Het tweede deel beschrijft de algemene voorwaarden die voor alle
pakketten van toepassing zijn en vervolgens staan in het derde deel de
specifieke voorschriften per pakket:

-

een beschrijving van het landschapselement (ontstaan, functies
vroeger en nu, landschappelijke, cultuurhistorisch en ecologische
waarden);

-

een definitie van het landschapselement;

-

de instapeisen voor deelname;

-

een beschrijving van het gewenste beheer;

-

de technische voorschriften voor het beheer;

-

de werkzaamheden waarop de vergoeding groene diensten is
gebaseerd.

De vergoedingen voor 2010 staan na de pakketbeschrijvingen gebundeld op
het vergoedingenblad 2010.
Waar voor welke landschapselementen een contract groene diensten kan
worden afgesloten is weergegeven op de Werkkaart Groene Diensten
Oranjewoud-Katlijk. Beide documenten, de werkkaart en de dienstenbundel zijn
onderdeel van het businessplan stichting Landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk.
Juni 2010
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CONTRACTEN
Naast de voorwaarden die voortkomen uit het beheerplan zijn er ook een aantal
Voor het leveren van een groene dienst wordt een contract afgesloten tussen

algemene voorwaarden die in het contract worden opgenomen. Deze hebben

het landschapsfonds en een individuele aanbieder; een particuliere

met name betrekking op de naleving en controle, maar ook op de continuïteit

grondeigenaar, agrariër of niet-agrariër. Het contract beschrijft de diensten die

van het contract.

worden geleverd en de bijbehorende vergoeding.

Beheerplan
De contracten worden afgesloten met een looptijd van 7 jaar, met een principe
overeenkomst voor 28 jaar. Om de continuïteit voor het beheer te waarborgen

Om te kunnen bepalen welke werkzaamheden nodig zijn in de verschillende

wordt er naar gestreefd het contract telkens na 7 jaar te verlengen tot de totale

contractperiodes wordt een beheerplan opgesteld. Het beheerplan beschrijft de

looptijd van 28 jaar. Deze verlenging is mede afhankelijk van private bijdragen

kwaliteit van de te beheren elementen op het moment dat het contract wordt

aan het fonds. Per contractperiode wordt vooraf bepaald welke

afgesloten. Verder wordt per contractperiode beschreven welke

beheermaatregelen noodzakelijk zijn. De maatregelen worden in een

werkzaamheden noodzakelijk zijn. Op basis van deze werkzaamheden wordt

beheerplan vastgelegd. De vergoedingen worden op deze maatregelen

de vergoeding berekend. Deze vergoeding wordt opgenomen in het

afgestemd.

daadwerkelijke contract dat wordt gesloten tussen het landschapsfonds en de
aanbieder.

In figuur 1 is deze opbouw weergegeven. De figuur geeft vier blokken van
zeven jaar weer, waarin in het tweede blok andere werkzaamheden

Vastleggen, naleving en controle

noodzakelijk zijn dan in het eerste blok, dit brengt ook een andere vergoeding
met zich mee. Het beheerplan is dan ook leidend voor het contract dat wordt

Een contract groene diensten heeft betrekking op de aanleg van nieuwe

afgesloten tussen het landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk en de aanbieder.

elementen of het herstel en beheer van de bestaande landschapselementen.
Voor nieuwe elementen zal bescherming plaatsvinden via een kwalitatieve
verplichting op basis van het gemeentelijk bestemmingsplan. Bestaande

28 jaar

elementen hebben een basisbescherming door middel van de gemeentelijke
kapverordening.

1e contract
A
B
C
D

2e contract

3e contract

A
B

A
B

4e contract
Wanneer een afgesloten contract groene diensten wordt opgezegd blijft er dus

A
B
C
D

een bepaalde mate van bescherming bestaan van de onder dat contract
vallende landschapselementen. Wanneer er een vergoeding is betaald voor

7 jaar

7 jaar

7 jaar

7 jaar

werkzaamheden die niet zijn uitgevoerd door de contractant zal de ontvangen
vergoeding terugbetaald moeten worden. Het goed uitvoeren van de

Figuur 1. opbouw contractperioden
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werkzaamheden waarvoor een contract is afgesloten is de basis voor de
vergoeding die wordt betaald uit het landschapsfonds.
De naleving van het contract wordt gecontroleerd door een onafhankelijke
schouwcommissie. Deze commissie controleert eens per jaar een aantal
contracten. Uiteindelijk zullen alle contracten minimaal eenmaal per
contractperiode van zeven jaar worden gecontroleerd. Indien niet wordt voldaan
aan de gestelde voorwaarden in de afgesloten contracten kunnen er sancties
worden opgelegd. Deze sancties kunnen gestalte krijgen door een korting op de
uitbetaalde vergoeding of zelfs terugbetalen van eerder ontvangen
vergoedingen. Echter om dergelijke sancties te voorkomen draagt de
gebiedsmakelaar ook zorg voor tussentijdse advisering om de juiste uitvoering
van de werkzaamheden na te streven. Op deze manier bestaat er een
mogelijkheid ‘bij te sturen’ voordat er sancties nodig zijn.
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ALGEMENE VOORWAARDEN

K.

Rasters dienen vrij te zijn van begroeiing, in goede staat van onderhoud te
verkeren en op dusdanige afstand van het landschapselement geplaatst te

A.
B.

Het element is in particulier eigendom en/of de beheerder heeft het

zijn, dat het landschapselement niet op enige wijze kan worden

duurzaam gebruiksrecht.

beschadigd door vee. Het toepassen van een raster is mogelijk:

In het element bevinden zich geen opstallen, tenzij beschreven in een

1.

goedgekeurd bestemmingsplan.
C.

Voor de bescherming van een landschapselement in
eigendom/beheer of

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is niet toegestaan, behalve

2.

Voor de bescherming van een landschapselement niet in

bij de bestrijding van ongewenste houtsoorten als Amerikaanse vogelkers,

eigendom/beheer, maar waarvoor wel een dienstencontract is

Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier, middels een

afgesloten.

stobbenbehandeling.
D.

E.

Iepziekte dient bestreden te worden. Het vrijgekomen hout dient vernietigd

Bij het plaatsen van rasters mogen geen palen gebruikt worden die

of geschild te worden om verspreiding van iepziekte en iepenspintkevers te

verduurzaamd zijn met milieubelastende stoffen. Er dienen duurzame,

voorkomen. Gebruik als kachelhout is niet toegestaan tenzij het gebruikte

onbehandelde palen te worden gebruikt. Tropisch hardhout is niet

hout geschild is.

toegestaan. Landschapsontsierende kleuren of hekwerken zijn evenmin

Bemesting binnen of in de directe omgeving (binnen 1 meter) van het

toegestaan.

element is niet toegestaan.
F.

L.

M.

Branden binnen of in de directe omgeving (binnen 10 meter) van het

Een contract geldt voor een landschapselement in zijn geheel. Voor een
element in gedeeld eigendom moet voor alle delen een contract afgesloten

element is niet toegestaan.

worden.

G.

Het element mag niet worden betreden en/of beschadigd door vee.

H.

Indien hout wordt versnipperd dienen de houtsnippers afgevoerd te

pakketbeschrijvingen zijn richtlijnen. Hier mag van worden afgeweken

worden.

indien het landschapselement andere belangrijke waarden

Bij grondbewerking van percelen direct grenzend aan het element dient

vertegenwoordigt zoals hoge landschappelijke of cultuurhistorische

een bewerkingsvrije zone in acht te worden genomen van tenminste 1

waarden.

I.

meter vanaf de voet van het element.
J.

N.

O.

De voorgeschreven minimale lengtes en breedtes opgenomen in de

Het afsluiten van een contract groene diensten is niet mogelijk wanneer op

Het afzetten van beplanting dient te gebeuren in de periode tussen 1

een element al een bestaande verplichting rust of wanneer voor dezelfde

oktober en 15 maart. Overhangende takken kunnen gedurende het gehele

of vergelijkbare doeleinden op grond van andere regelingen subsidie

jaar worden teruggesnoeid. De algemene zorgplicht op grond van Flora-

mogelijk is.

en fauna wet dient te allen tijde in acht te worden genomen.
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PAKKET 1. HOUTWAL OF HOUTSINGEL
BESCHRIJVING
In de loop der eeuwen zijn in het Nederlandse landschap vele lijnvormige
landschapselementen ontstaan met houtige gewassen. Sommige van deze
elementen zijn al eeuwen oud. De functie was vaak meerledig: ze dienden als
perceelsscheiding en veekering en leverden hout dat voor vele doeleinden werd
gebruikt.
Houtwallen en -singels vormen tegenwoordig een belangrijk biotoop voor aan
struwelen gebonden flora en fauna in het cultuurlandschap. Zeker wanneer er
sprake is van een goed ontwikkelde kruid-, struik en boomlaag herbergen
houtwallen en –singels een grote diversiteit aan soorten. Verder zorgen
houtwallen en -singels voor verbindende structuren in het landschap, waarlangs
dieren en planten zich kunnen verplaatsen. Een extra ecologische waarde
ontstaat door de aanwezigheid van een aarden wal; de helling biedt variatie in
nat/droog en warm/koud. De zon- en schaduwzijde kennen daardoor een
verschillend milieu. De zonzijde kent soms kruiden uit heischrale milieus terwijl
de schaduwkant kansen biedt voor aan bossen gebonden soorten. Het
voorkomen van dood hout in houtwallen en -singels heeft ecologisch gezien
een grote waarde. Diverse soorten insecten profiteren daarvan, maar ook
vogels en vleermuizen (holten) zijn er bij gebaat. Tot slot dragen goed
beheerde houtwallen en -singels bij aan een gevarieerd en aantrekkelijk
landschap voor bewoners en recreanten.
DEFINITIE
Een houtwal of houtsingel is een vrij liggend, lijnvormig aaneengesloten
landschapselement bestaande uit een opgaande begroeiing van inheemse
bomen en struiken. Al dan niet groeiend op een aarden wal. Een houtwal wordt

Varianten:
Er worden twee varianten houtwal of houtsingel onderscheiden:
Variant A: Houtwal of houtsingel met eindkap
Dit is een houtwal waarbij hakhoutbeheer nog mogelijk/gewenst is.
Variant B: Houtwal of houtsingel zonder eindkap
Dit is een houtwal met zwaar uitgegroeide bomen met een hoge ouderdom.
Deze wallen bezitten een hoge cultuurhistorische waarde.

aan één of beide zijden begrensd door een greppel.
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INSTAPEISEN

VERWIJDEREN ONGEWENSTE SOORTEN (variant A en B)

1.

Het element is minimaal 25 meter lang en maximaal 10 meter breed.

Boom-/struiksoorten die gaan overheersen maar niet in de houtwal of -singel

2.

Het element bestaat uit inheemse, streekeigen soorten (zie bijlage).

thuishoren, moeten worden afgezet/bestreden. Dit zijn bijvoorbeeld de

3.

Een houtwal heeft een duidelijk te onderscheiden aarden wal van minimaal

Amerikaanse vogelkers (prunus), gewone esdoorn, Noorse Esdoorn en

50 cm hoog.

Ratelpopulier. De afgezette stammen van deze soorten worden ingesmeerd

Het element is aan één of beide zijden aan de voet van het wallichaam

met glyfosaat om opnieuw uitlopen te voorkomen. Bestrijding van ongewenste

begrensd door een greppel.

soorten gebeurt elke 5 jaar.

4.
5.

Het element moet overstaanders bevatten, minimaal 1 per 25 meter.

6.

Tenminste 75% van het element (pakket A) wordt als hakhout beheerd en

BEHEER – Jaarlijkse maatregelen

periodiek afgezet. Indicatieve maximale diameter van de staken: 25
7.
8.

centimeter.

MAAIEN RUIGTEKRUIDEN

Het element maakt geen deel uit van een bomenrij of windsingel rondom

Indien nodig kunnen ruigtekruiden worden aangepakt. Dit zijn bijvoorbeeld

een boomgaard of kwekerij.

braam, vlier, brandnetels en distels.

De minimale bedekkingsgraad is 75%.
ONDERHOUD ONDERBEGROEING (variant A en B)

BEHEER - Cyclische maatregelen

In de eerste 3 à 4 jaar na de eindkap kan het bovendien noodzakelijk zijn om
zijtakken van uitlopers te verwijderen, om een goede ontwikkeling van de

EINDKAP (alleen variant A, variant B <20% hakhoutbeheer)

De eindkap is het begin van een nieuwe cyclus en wordt eens in de 21-25 jaar
uitgevoerd. Hierbij worden alle stammen, uitgezonderd de overstaanders
afgezet op 5-15 cm boven de oorspronkelijke hakhoutstoof. Bij het afzetten is
het van belang dat er genoeg licht op de bodem valt om de stobben te laten
uitlopen. Om te voorkomen dat een kaal landschap ontstaat is het afzetten van
de houtwallen gefaseerd in tijd en plaats erg belangrijk. De leeftijdsvariatie is
daarbij gunstig voor planten en dieren. Tevens worden tijdens de eindkap
verschillende bomen gespaard, deze dienen als overstaanders.
BEHEER - Periodieke maatregelen
EERSTE EN TWEEDE GROTE INGREEP (nvt bij pakket B)

Tijdens een tweetal tussentijdse ingrepen worden overhangende takken
e

e

verwijderd. Dit is in het 7 en 14 jaar na de eindkap.
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AANLEG EN HERSTEL HOUTWAL OF HOUTSINGEL
Indien een bestaand element niet voldoet aan de genoemde instapeisen kan dit door middel van eenmalige aanleg- of herstelwerkzaamheden bereikt worden. Daarnaast
kunnen ook nieuwe elementen worden aangelegd. De aanleg- en herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd op basis van het goedgekeurde beheerplan. Het beheerplan
wordt getoetst aan het Landschapsbeleidsplan Zuidoost Friesland 2004-2014.

Vergoeding

-

Het element wordt beheerd als hakhout, waarbij het hakhout eens per 21-25 jaar wordt afgezet (alleen bij variant A).

-

Gedurende de periode van gemiddeld 25 jaar worden tweemaal overhangende takken gesnoeid, in het 7 en 14 jaar na de eindkap (variant A).

-

Elke 5 jaar worden ongewenste bomen en struiken verwijderd (variant A).

-

Na het afzetten (eindkap) worden open plaatsen ingeplant met inheemse/streekeigen bomen en struiken (variant A).

-

Jaarlijks worden overhangende bramen e.d. gemaaid ten behoeve van het vrijhouden van het raster.

-

De greppel aan de voet van de houtwal wordt na de eindkap (1x per 21-25 jaar) opnieuw geprofileerd (variant A).

-

Indien noodzakelijk het vrijstellen van jonge beplanting en verwijderen ongewenste opslag.

-

Het hakhout wordt afgezet boven de stoven (alleen variant A).

-

Maximaal 20% van het vrijkomende hout mag op een takkenril in het element blijven liggen, voor zover het de ondergroei en /of de stoven niet schaadt.

-

Slootmaaisel en bagger wordt niet in het element verwerkt.

-

Bij aanplant wordt inheems streekeigen plantmateriaal gebruikt.

-

Onderhoud onderbegroeiing (variant A).

-

Eindkap (alleen variant A).

-

Wegnemen overhangende takken in het 7 en 14 jaar na eindkap (variant A).

-

Afvoeren stam- en takhout.

-

Bestrijden ongewenste soorten elke 5 jaar.

-

Bestrijden ruigtekruiden.

-

Onderhoud greppel in combinatie met eindkap.

-

Inboeten na eindkap waarbij het stamtal tenminste circa 50 stuks per are dient te zijn.

e

e

De vrijgekomen grond wordt met een wallenfrees verspreid.
voorschriften

Technische

Werkzaamheden

BEHEER HOUTWAL OF HOUTSINGEL

Werkzaamheden vinden plaats tussen 1 oktober en 15 maart.

e

e
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PAKKET 2. ELZENSINGEL
BESCHRIJVING
Een elzensingel kan worden vergeleken met een houtsingel, alleen de meest
voorkomende soort (ongeveer 75%) is zwarte els. De dominante aanwezigheid
van zwarte els geeft een elzensingel z’n karakteristieke uiterlijk. Elzensingels
zijn spontaan ontstaan of aangelegd op de taluds van sloten. Door het graven
van sloten ontstonden geschikte kiemplekken voor het elzenzaad.
DEFINITIE
Een elzensingel is een vrij liggend, lijnvormig aaneengesloten
landschapselement bestaande uit een opgaande begroeiing van inheemse
bomen en struiken met als hoofdsoort een enkele rij zwarte elzen. De singel
grenst aan een watergang. Een deel wordt als hakhout beheerd.
INSTAPEISEN
1.

Het element is minimaal 25 meter lang of vormt een verlenging/verbinding
met andere elementen.

2.

Het element is maximaal 2,5 meter breed (één rij bomen).

3.

Het element grenst aan een watergang.

4.

Het element maakt geen deel uit van een bomenrij of windsingel rondom
een boomgaard of kwekerij.

5.

Minimaal 75% van het element wordt beheerd als hakhout en gefaseerd
eens in de 20-21 jaar afgezet.

6.

De minimale bedekkingsgraad is 75%. In overgangsgebieden mag deze
bedekkingsgraad 30-50% zijn.
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BEHEER - Cyclische maatregelen

BEHEER – Jaarlijkse maatregelen

EINDKAP

VERWIJDEREN RUIGTEKRUIDEN

Eens in de 16-21 jaar worden alle stammen afgezet op 5-15 cm boven de

Indien nodig kunnen ruigtekruiden worden aangepakt. Dit zijn bijvoorbeeld

oorspronkelijke hakhoutstoof. Het doel van deze maatregel is het verjongen van

braam, vlier, brandnetels en distels.

de beplanting. Bij het afzetten is het van belang dat er genoeg licht op de
bodem valt om de stobben te laten uitlopen. Om te voorkomen dat een kaal

ONDERHOUD ONDERBEGROEING

landschap kan ontstaan is het afzetten van de elzensingels gefaseerd in tijd en

In de eerste 3 à 4 jaar na de eindkap kan het noodzakelijk zijn om zijtakken van

plaats erg belangrijk. De leeftijdsvariatie is tevens gunstig voor planten en

de uitlopers te maaien.

dieren.
Na de eindkap worden opengevallen plaatsen ingeplant indien dit niet door
uitzaaien spontaan gebeurt. Na de eindkap worden tussenliggende sloten
opgeschoond.
BEHEER - Periodieke maatregelen
EERSTE EN TWEEDE GROTE INGREEP

Tijdens een tweetal tussentijdse ingrepen worden overhangende takken
e

e

verwijderd. Dit is in het 7 en 14 jaar na de eindkap.
VERWIJDEREN ONGEWENSTE SOORTEN

Boom-/struiksoorten die gaan overheersen maar niet in de elzensingel
thuishoren, moeten worden afgezet/bestreden. Dit zijn bijvoorbeeld de
Amerikaanse vogelkers (prunus), gewone esdoorn, Noorse Esdoorn en
Ratelpopulier. De afgezette stammen van deze soorten worden ingesmeerd
e

met glyfosaat om opnieuw uitlopen te voorkomen. Dit gebeurt in het 7e, 14 en
e

21 jaar.
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AANLEG EN HERSTEL ELZENSINGEL
Indien een bestaand element niet voldoet aan de genoemde instapeisen kan dit door middel van eenmalige aanleg- of herstelwerkzaamheden bereikt worden. Daarnaast
kunnen ook nieuwe elementen worden aangelegd. De aanleg- en herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd op basis van het goedgekeurd beheerplan. Het beheerplan
wordt getoetst aan het Landschapsbeleidsplan Zuidoost Friesland 2004-2014.

Vergoeding

Voorschriften

Technische

Werkzaamheden

BEHEER ELZENSINGEL

-

Het element wordt beheerd als hakhout, waarbij het hakhout periodiek en gefaseerd, eens per 16-21 jaar wordt afgezet.

-

Niet inheemse bomen en struiken dienen verwijderd te worden bij de periodieke onderhoudsbeurten (7 , 14 en 21 jaar).

-

Indien noodzakelijk het inplanten van grote open plekken.

-

Indien noodzakelijk het verwijderen van ongewenste opslag.

-

Jaarlijks verwijderen van overhangende begroeiing.

-

Het hakhout wordt afgezet 5-15 cm boven de stoven.

-

Er mag geen vrijkomend hout in het element blijven liggen, op een takkenril of op een andere manier verwerkt worden.

-

Werkzaamheden vinden plaats tussen 1 oktober en 15 maart.

-

Voor (eventuele) aanplant worden inheemse en streekeigen soorten gebruikt.

-

Eindkap, eens per 16-21 jaar.

-

Afvoeren alle tak- en snoeihout.

-

Inboeten opengevallen plekken na eindkap.

-

Tussentijds onderhoud (overhangende takken, onderhoud onderbegroeiing).

-

Verwijderen ongewenste soorten om de 7 jaar.

-

Maaien ruigtekruiden/perceelrand.

-

Slootonderhoud in combinatie met eindkap.

e

e

e
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PAKKET 3. GERIEFHOUTBOSJE
BESCHRIJVING
Geriefhoutbosjes leverden vroeger hout voor gebruik voor verschillende
doeleinden, zoals bezemstelen en brandhout. Door het regelmatig afzetten van
het hout ontstonden de typerende hakhoutstobben. Veel van deze bosjes zijn
doorgeschoten omdat de geriefhoutfunctie verloren is gegaan. Een goed
beheerd geriefhoutbosje zorgt voor een grotere diversiteit aan soorten in het
gebied ten aanzien van kruiden, struiken en bomen. Deze variatie zal er voor
zorgen dat dieren hierin goede nest- en schuilgelegenheid kunnen vinden,
evenals voedsel door de besdragende en bloeiende struiken (deze trekken
insecten aan).
Verder zorgen bosjes voor een verbindende structuur in het landschap,
waarlangs dieren en planten zich kunnen verplaatsen. Het op een goede
manier beheren van deze elementen draagt bij aan een gevarieerd en
aantrekkelijk landschap voor zowel bewoners als recreanten.
DEFINITIE
Een geriefhoutbosje is een vrij liggend en aaneengesloten vlakvormig

Varianten:

landschapselement met opgaande begroeiing van inheemse en streekeigen

Er worden twee varianten geriefhoutbosjes onderscheiden:

bomen en struiken.
Variant A: Geriefhoutbosje met eindkap, langzaam groeiende soorten
In dit type geriefhoutbos wordt minimaal 80% van de oppervlakte beheerd als
hakhout. Het hakhout wordt, afhankelijk van boomsoort en groeisnelheid,
periodiek afgezet. Naast hakhout kan er ook een struiklaag aanwezig zijn.
Variant B: Geriefhoutbosje met maximaal 20% hakhout
In dit type geriefhoutbos is maximaal 20% hakhout aanwezig in hoofdzakelijk
de randen van het bosje. De boomlaag bestaat uit hoog opgaande bomen.
Daarnaast kan een struiklaag aanwezig zijn.
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INSTAPEISEN

BEHEER - Periodieke maatregelen

1.

Het element is minimaal 1 are en maximaal 1 hectare groot.

2.

Het element bestaat uit inheemse streekeigen soorten.

VERWIJDEREN ONGEWENSTE SOORTEN (variant A en B)

3.

Het element is van het gras- of bouwland gescheiden door middel van een

Boom-/struiksoorten die gaan overheersen maar niet in het bosje thuishoren,

veekerend raster of een veekerende sloot.

moeten worden afgezet/bestreden. Dit zijn bijvoorbeeld de Amerikaanse

4.

Tenminste 60% van de bedekking bestaat uit hakhout (variant A).

vogelkers (prunus), gewone esdoorn, Noorse Esdoorn en Ratelpopulier. De

5.

Bij variant A vindt eindkap plaats in een cyclus afhankelijk van boomsoort

afgezette stammen van deze soorten worden ingesmeerd met glyfosaat om

en groeisnelheid.

opnieuw uitlopen te voorkomen. Dit gebeurt elke 5 jaar.

6.

Bij variant B wordt voornamelijk in de randen van het bosje maximaal 20%
beheerd als hakhout met een cyclus van 15-20 jaar.

ONDERHOUD (variant A en B)

7.

Het element mag overstaanders bevatten.

Iedere 25 jaar worden open plaatsen ingeboet met streekeigen bomen en/of

8.

Een ontwikkelde struik- en kruidlaag is gewenst.

struiken (10 stuks per are). Eens per 5 jaar worden (indien nodig!)
overhangende takken gesnoeid.

BEHEER - Cyclische maatregelen
BEHEER – Jaarlijkse maatregelen
EINDKAP (variant A)

De eindkap vindt eens in de 15-25 jaar plaats, afhankelijk van de soorten en

VERWIJDEREN RUIGTEKRUIDEN (variant A en B)

groeisnelheid. Hierbij worden alle stammen, uitgezonderd de overstaanders

Indien nodig kunnen ruigtekruiden worden aangepakt. Dit zijn bijvoorbeeld

afgezet op 5-15 cm boven de oorspronkelijke hakhoutstoof. Bij het afzetten is

braam, vlier, brandnetels en distels. Deze soorten dragen bij aan de

het van belang dat er genoeg licht op de bodem valt om de stobben te laten

ecologische waarde van het element, dus wees hiermee terughoudend.

uitlopen. In het belang van Flora en Fauna is het afzetten van grotere bosjes
gefaseerd in tijd wenselijk. Tevens worden tijdens de eindkap verschillende
bomen gespaard, deze dienen als overstaanders.
EINDKAP (variant B)

Bij deze variant vindt de eindkap op beperkte schaal plaats. Hakhoutbeheer
vindt plaats op maximaal 20% van het bosje. Bij kleinere bosjes is dit
voornamelijk in de rand. Ook bij dit beheer geldt een kapcyclus van 15-25 jaar,
afhankelijk van soorten en groeisnelheid.
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AANLEG EN HERSTEL GERIEFHOUTBOSJE
Indien een bestaand element niet voldoet aan de genoemde instapeisen kan dit door middel van eenmalige aanleg- of herstelwerkzaamheden bereikt worden. Daarnaast
kunnen ook nieuwe elementen worden aangelegd. De aanleg- en herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd op basis van het goedgekeurde beheerplan. Het beheerplan
wordt getoetst aan het Landschapsbeleidsplan Zuidoost Friesland 2004-2014.

Werkzaamheden

BEHEER GEFIEFHOUTBOSJE
Variant A

BEHEER GERIEFHOUTBOSJE
Variant B (maximaal 20% hakhout)

-

Het element wordt beheerd als hakhout.

-

Het element wordt beheerd als bos.

-

Eindkap elke 15-25 jaar.

-

Eindkap van maximaal 20% van de randen van het bosje, eens in de

-

Verwijderen ongewenste soorten.

-

Indien noodzakelijk het vrijstellen van jonge beplanting.

-

Verwijderen ongewenste soorten.

-

1x per 5 jaar worden overhangende takken gesnoeid.

-

Indien noodzakelijk het vrijstellen van jonge beplanting.

-

Jaarlijks maaien overhangende bramen etc. op 50% van de randlengte

-

1x per 5 jaar worden overhangende takken gesnoeid.

-

Inplant open plekken, waarbij het stamtal bij inplant tenminste circa 50

-

Jaarlijks maaien overhangende bramen etc. over 50% van de

15-25 jaar.

stuks per are dient te zijn.
-

Bestrijden ruigtekruiden.

randlengte.
-

Inplant open plekken, waarbij het stamtal bij inplant tenminste circa 50
stuks per are dient te zijn.

Technische

voorschriften

-

Het hakhout wordt afgezet boven de stoven.

-

Maximaal 20% van het vrijkomende hout mag in het element blijven

-

Werkzaamheden vinden plaats tussen 1 oktober en 15 maart.

-

Eindkap eens per 15-20 jaar.

-

liggen, op een takkenril of op een andere manier verwerkt worden.

Vergoeding

-

-

Maximaal 20% van het vrijkomende hout mag in het element blijven
liggen, op een takkenril of op een andere manier verwerkt worden.

-

Werkzaamheden vinden plaats tussen 1 oktober en 15 maart.

Bestrijding ongewenste soorten, 1x per 5 jaar.

-

Bestrijding ongewenste soorten, 1x per 5 jaar.

Eindkap, afhankelijk van soort, indicatief eens per 15-25 jaar (vellen,

-

snoeien, korten, verwerken vrijkomend hout (versnipperen en of op
Inboet open plekken.

Eindkap op max. 20%, afhankelijk van soort, indicatief eens per 15-25
jaar (vellen, snoeien, korten, verwerken vrijkomend hout (versnipperen

rillen leggen).
-

Bestrijding ruigtekruiden.

of op rillen leggen).
-

Inboet open plekken.

-

Jaarlijks maaien overhangende bramen etc. over 50% van de
randlengte.

-

Snoeien overhangende takken 1x per 15 jaar.
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PAKKET 4. SOLITAIRE BOOM OF BOOMGROEP
ALGEMEEN
Deze dienst is gericht op solitaire bomen of boomgroepen die geen onderdeel
uitmaken van een ander landschapselement, zoals een houtwal of –singel.
Solitaire bomen of boomgroepen staan vaak niet aan de rand van percelen,
maar in de percelen. De bedoeling is dat deze bomen de ruimte krijgen om te
groeien en zodoende karakteristieke elementen in een landschap worden.
Deze bomen zijn een voortplantingsplaats voor insecten en een groeiplaats
voor mossen en korstmossen. De aanplant of het behoud van bomen zorgt voor
markante herkennings-/oriëntatiepunten in het landschap en zorgen tevens
voor dieptewerking.
DEFINITIE
Een solitaire boom of boomgroep is een vrijstaand landschapselement,
bestaande uit één boom of een groep van meerdere bomen.
INSTAPEISEN
1.

Het is een inheemse loofboom, niet zijnde een knotboom, die kenmerkend
is voor het gebied.

2.

Het element staat niet op het erf en is minimaal 2 meter van de voet van de
stam afgerasterd.

3.

BEHEER – Jaarlijkse maatregelen

De solitaire boom heeft een natuurlijke vorm, wat betekent dat deze niet
meer dan éénderde van de totale hoogte van de boom van onderaf is

PLANTSPIEGEL NA AANPLANT

Onderhoud van de plantspiegel is de eerste jaren na aanplant belangrijk, om
concurrentie met (on)kruiden en grassen te voorkomen.
BEHEER - Periodieke maatregelen

opgesnoeid. Bij het afsluiten van het contract kan, afwijkend van het
voorgaande, een andere snoeivorm geaccepteerd worden. Dit wordt per
geval beoordeeld door de gebiedsmakelaar.

SNOEI VAN OVERHANGENDE TAKKEN EN DOOD HOUT

Het beheer aan de bomen zelf wordt tot een minimum beperkt. Slechts wanneer
overhangende takken een belemmering vormen voor de bedrijfsvoering kunnen
ze worden opgesnoeid. Dood hout wordt jaarlijks verwijderd.
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AANLEG EN HERSTEL SOLITAIRE BOOM OF BOOMGROEP
Indien een bestaand element niet voldoet aan de genoemde instapeisen kan dit door middel van eenmalige aanleg- of herstelwerkzaamheden bereikt worden. Daarnaast
kunnen ook nieuwe elementen worden aangelegd. De aanleg- en herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd op basis van het goedgekeurde beheerplan. Het beheerplan
wordt getoetst aan het Landschapsbeleidsplan Zuidoost Friesland 2004-2014.

Technische
Vergoeding

heden
Voorschriften

Werkzaam

BEHEER SOLITAIRE BOOM OF BOOMGROEP

-

Het snoeien van overhangende takken.

-

Het verwijderen van dood hout.

-

Afvoeren van snoeihout.

-

Onderhoud plantspiegel eerste jaren na aanplant.

-

Voor de aanplant worden inheemse soorten gebruikt.

-

Beheer aan het element geschied in de periode vanaf 1 oktober tot 15 maart.

-

Bomen dienen vrij uit te kunnen groeien (met in acht genomen de verhouding dat de boom maximaal een derde van onderaf opgesnoeid mag zijn).

-

Vee mag binnen de kroonprojectie komen, mits de stam van (jonge) bomen beschermd wordt.

-

Onderhoudssnoei (incidenteel).

-

Onderhoud plantspiegel (alleen mogelijk na aanplant).

Er wordt onderscheid gemaakt in diameter klassen: <20 cm, 20-60 cm en >60 cm. (Diameter wordt bepaald op 1 meter vanaf maaiveld)

22

Dienstenbundel Oranjewoud-Katlijk 2010

PAKKET 5. LAANBOMENRIJ
ALGEMEEN
Lanen zijn wegen die aan beide zijden met één of meerdere rijen bomen zijn
beplant. Lanen werden niet alleen aangeplant vanuit esthetische motieven,
maar dienden ook als beschutting tegen weersinvloeden en dragen bij aan de
houtproductie. Lanen geven vaak structuur aan het landgoederenlandschap en
zijn zo belangrijke onderdelen van dit landschapstype. Niet zelden bevindt een
landgoedhuis zich aan het einde van een laan of biedt een laan een ver zicht
naar een markant punt in de omgeving. Zeker oudere lanen met markante
bomen kunnen zeer indrukwekkende landschapselementen zijn. Lanen zijn van
belang voor vogels en vleermuizen die aan oude bomen en/of boomholten
verbonden zijn. Ook zijn ze van belang voor op bomen groeiende korstmossen
en mossen en oude lanen waar jaarlijks weinig strooisel blijft liggen zijn van
groot belang voor mycorhizapaddestoelen.
DEFINITIE
Een laanbomenrij is een vrijstaand lijnvormig landschapselement, bestaande uit
een weg of pad met aan weerskanten één of meerdere rijen bomen en
bedoeld/aangelegd als laan.
INSTAPEISEN
1.

Lanen zijn minimaal 50 meter lang.

2.

Het element bestaat uit bomen van veelal dezelfde soort en leeftijd.

3.

Er is sprake van een duidelijk herkenbaar en regelmatig plantverband.
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BEHEER - Periodieke maatregelen
ONDERHOUDSSNOEI

Opsnoei van bomen behoort tot het reguliere onderhoud. Dit betekent dat de
bomen periodiek, gemiddeld 1x per 5 jaar, gesnoeid. De snoei richt zich vooral
op het garanderen van veiligheid. Het is van belang is de uiterlijke vorm van de
laan niet te veel te benadelen.
Het hout dat vrijkomt bij de snoei wordt afgevoerd of versnipperd. Het hout mag
niet ter plaatse verbrand worden. Indien het uitvalspercentage in de laan te
hoog wordt, kan er voor worden gekozen om de laan in zijn geheel te
verjongen. Dit betekent de aanplant van een laantracé met nieuwe bomen van
dezelfde soort en leeftijd met een specifiek plantpatroon.
VISUELE INSPECTIE

Systematische boomcontrole is nodig om de veiligheid van een laan te
garanderen. Gemiddeld worden de bomen 1x per 4 jaar visueel geïnspecteerd
op vitaliteit, takbreuk etc.
BEHEER – Jaarlijkse maatregelen
BERMEN

Verder moet de ondergroei van gras/kruiden gemaaid worden. Afhankelijk van
de voedselrijkdom en lichtval zal dit 2 à 3 keer per jaar plaatsvinden. Te allen
tijde dienen de bomen gevrijwaard te blijven van maaischade! Het vrijkomende
maaisel dient direct afgevoerd te worden. Het verterende en rottende maaisel
zorgt voor een ongewenste verrijking van de grond en zal ontwikkeling van
ongewenste kruiden (m.n. brandnetel) tot gevolg hebben. Indien zich onder de
bomen een mooi ontwikkelde kruidenvegetatie bevindt, moet de eerste
maaibeurt plaatsvinden nadat het zaad gevormd en gevallen is.

24

Dienstenbundel Oranjewoud-Katlijk 2010

AANLEG EN HERSTEL LAANBOMENRIJ
Indien een bestaand element niet voldoet aan de genoemde instapeisen kan dit door middel van eenmalige aanleg- of herstelwerkzaamheden bereikt worden. Daarnaast
kunnen ook nieuwe elementen worden aangelegd. De aanleg- en herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd op basis van het goedgekeurde beheerplan. Het beheerplan
wordt getoetst aan het Landschapsbeleidsplan Zuidoost Friesland 2004-2014.

Technische
Vergoeding

Voorschriften

Werkzaamheden

BEHEER LAANBOMENRIJ

-

Visuele inspectie (1x per 4 jaar).

-

Het snoeien van overhangende takken (1x per 5 jaar).

-

Het verwijderen van zieke delen.

-

Afvoeren van snoeihout.

-

Maaien ondergroei gras/kruiden.

-

Verwijderen ondergroei struiken/opslag/ongewenste soorten.

-

Voor de aanplant worden inheemse soorten gebruikt.

-

Beheer aan het element geschied in de periode vanaf 1 oktober tot 15 maart.

-

Bomen dienen vrij uit te kunnen groeien (met in acht genomen de verhouding dat de boom opgesnoeid moeten worden t.b.v. algemene veiligheid).

-

Maaisel dient te worden afgevoerd.

-

Geen gebruik van klepelmaaier.

-

Onderhoudssnoei (incidenteel).

-

Visuele inspectie.

-

Jaarlijks maaien ondergroei gras/kruiden.

-

Eventueel verwijderen ongewenste ondergroei/opslag.

-

Afvoeren snoeihout.

Er wordt onderscheid gemaakt in diameter klassen: <20 cm, 20-60 cm en >60 cm. (Diameter wordt bepaald op 1 meter vanaf maaiveld)
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PAKKET 6. DOBBE
BESCHRIJVING
Het woord dobbe is een verzamelnaam voor alle laagtes gevuld met water.
Onder de verzamelnaam dobbe vallen bijvoorbeeld poelen, vennen en
pingoruïnes. Een dobbe heeft ecologische, landschappelijke en recreatieve
waarden. Een dobbe is een voortplantingsplek voor dieren, voornamelijk
amfibieën, vissen, libellen en andere insecten. Hij dient als voedsel-, drink- en
badplek voor vogels en zoogdieren. In de oeverzone is een grote
verscheidenheid aan vegetatie aanwezig, door het verloop van droog naar nat.
Ook kan de dobbe deels dienen als drinkplek voor het vee.
Dobben zijn landschappelijk aantrekkelijk en zorgen voor behoud van
cultuurhistorische en aardkundige waarden. Vaak lag een poel of waterplas niet
voor niets op een bepaalde plaats, bijvoorbeeld in natuurlijke laagtes. Het zijn
goed herkenbare landschapselementen, die een positieve invloed hebben op
de beleving van het landschap en zodoende kunnen zorgen voor een
recreatieve versterking van een gebied.
DEFINITIE

INSTAPEISEN

Een dobbe is een vlakvormig landschapselement, door grondwater en of

1.

Het is een vlakvormig landschapselement dat wordt gevoed door gronden/of regenwater.

regenwater gevoed en door de mens gegraven of ontstaan door natuurlijke
omstandigheden. Nu veelal dienend als biotoop voor amfibieën en andere aan

2.

Van toepassing op zowel drinkpoelen als dobben.

water gebonden planten en dieren.

3.

Minimale wateroppervlakte van de poel is 50 vierkante meter

4.

Begroeiing van de oever is alleen toegestaan voor ten hoogste 1/3 deel
van de noordelijke oever.

5.
6.

De oever dient flauw op te lopen en is voor minimaal 1/3 deel 1:5.
De waterdiepte is in de diepste delen voor het grootste gedeelte van het
jaar tenminste 0,25 meter. In de maanden augustus en september mag een
poel periodiek droogvallen.
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7.

Het element mag in directe verbinding staan met sloten indien sprake is

BEHEER – Jaarlijkse maatregelen

van een vrij afwaterende situatie. Poelen mogen niet in verbinding staan
8.
9.

met sloten met bemaling of opmaling.

MAAIEN

Er mag geen water ontrokken worden aan een poel anders dan voor de

Het jaarlijks onderhoud bestaat uit het gefaseerd maaien van de randen, zodat

drenking van vee.

genoeg schuilgelegenheid voor de aanwezige fauna blijft bestaan. Het maaisel

De natuurlijke contouren worden behouden. Dit is vooral belangrijk bij

dient binnen 48 uur afgevoerd te worden.

natuurlijke dobben waarvan de randzones archeologisch waardevol kunnen
zijn.
10. Er bevindt zich geen uitheemse beplanting nabij het element.
11. Het houden van eenden of ganzen en het uitzetten van vissen is niet
toegestaan.
12. Een dobbe dient te worden gevrijwaard van de invloeden van mest,
herbiciden en overige chemische stoffen.
13. Vertrapping door vee dient voorkomen te worden d.m.v. van het plaatsen
van een raster rondom het grootste gedeelte van het element.
14. Maai- en baggerwerkzaamheden vinden plaats tussen 1 september en 15
oktober.
BEHEER - Periodieke maatregelen
BAGGEREN

Het beheer bestaat uit het tegengaan van verlanding (verwijderen slib,
afgestorven plantenresten en overdadige plantengroei). Om dit te voorkomen
wordt eens in de 10 jaar uitgebaggerd. De bagger wordt afgevoerd of verspreid
met een wallenfrees.
VERWIJDEREN WATERPLANTEN

Elk jaar moet het natte talud worden geschoond van waterplanten. Het
vrijkomende materiaal wordt binnen 48 uur afgevoerd om verrijking en
verruiging van de kanten te voorkomen, maar dient tenminste een periode van
24 uur te blijven liggen om dieren in de gelegenheid te stellen terug te keren in
het element.
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AANLEG EN HERSTEL DOBBE
Indien een bestaand element niet voldoet aan de genoemde instapeisen kan dit door middel van eenmalige aanleg- of herstelwerkzaamheden bereikt worden. Daarnaast
kunnen ook nieuwe elementen worden aangelegd. De aanleg- en herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd op basis van het goedgekeurde beheerplan. Het beheerplan
wordt getoetst aan het Landschapsbeleidsplan Zuidoost Friesland 2004-2014.

Vergoeding

Voorschriften

Technische

Werkzaamheden

BEHEER DOBBE

-

Het
Het
Het
Het

gefaseerd verwijderen van waterplanten 1 maal per jaar met behulp van een maaikorf.
verwijderen van ongewenste opslag.
maaien van de oever.
periodiek uitbaggeren van het element.

-

Werkzaamheden vinden plaats in de periode 1 september – 15 oktober.
Maaisel en schoningsmateriaal minimaal 24 en maximaal 48 uur op de oever laten liggen alvorens af te voeren om dieren de kans te geven terug te
keren in het element.

-

Verwijderen en afvoeren van waterplanten.
Maaien en afvoeren maaisel.
Uitdiepen/baggeren (eenmaal per 10 jaar) en verspreiden materiaal met wallenfrees.
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PAKKET 7. PADEN EN ROUTES
BESCHRIJVING
Paden en routes dragen bij aan een betere beleving van het landschap. Een
fijnmaziger netwerk van paden en routes maakt het landschap toegankelijker.
Deze dienst is gericht op het aanleggen en beheren van onverharde en
natuurlijke paden over of langs boerenland. Deze paden vormen een
belangrijke aanvulling op de al bestaande verharde paden en de paden door
het gebied. Met name door het maken van verbindingen en het opheffen van
recreatieve schakels wordt de toegankelijkheid van het landelijke gebied
vergroot.
DEFINITIE
Het pakket paden en routes betreft routes over particulier eigendom in de vorm
van natuurlijke onverharde paden. Het is een openbaar toegankelijk element.
INSTAPEISEN
1.

Het element is minimaal 1 meter en maximaal 3 meter breed.

2.

Het element is onverhard.

BEHEER – Jaarlijkse maatregelen
ONDERHOUD PAD

Het pad moet goed begaanbaar zijn, dit betekent dat het minimaal 1x per jaar
gemaaid moet worden.
ONDERHOUD VOORZIENINGEN

Indien er voorzieningen langs de route zijn opgenomen (bewegwijzering,
rustplaats, etc.) dan wordt dit onderhouden op een manier dat het bruikbaar is
voor wandelaars.
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AANLEG EN HERSTEL PADEN EN ROUTES
Indien de eenheid niet voldoet aan de genoemde randvoorwaarden kan dit door middel van eenmalige aanleg- of herstelwerkzaamheden bereikt worden. De aanleg- en
herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een goedgekeurd beheerplan.

Vergoeding
32

-

Eenmaal per jaar controle op onvolkomenheden.
Het onderhouden van het pad.
Het onderhouden van de rustmogelijkheden.
Het onderhouden van de bewegwijzering, klaphekjes, overstappen, etc.
Het minimaal 1x per jaar maaien van het pad.

-

Het element mag gefaseerd beweid worden door kleinvee.

-

Onderhoud pad.
Onderhoud voorzieningen.
Maaien.

Voorschriften

Technische

Werkzaamheden

BEHEER TOEGANKELIJKHEID
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PAKKET 8. KAMERS
BESCHRIJVING
Het landgoederenlandschap van Oranjewoud-Katlijk kenmerkt zich door open
en gesloten gebieden. Daarbij zijn open gebieden omzoomd door houtsingels
en bos erg belangrijk. Deze zogenaamde ‘kamers’ in het besloten landschap
staan onder druk. De perceelsgrootte is meestal niet van dien aard dat het
economisch aantrekkelijk is de percelen te onderhouden.
DEFINITIE
Een kamer is een open perceel in gebruik als grasland omzoomd door
houtopstanden.
INSTAPEISEN
1.

Het perceel is voor 80% omringd door houtopstanden.

2.

Het perceel is maximaal 3 hectare groot.

BEHEER – jaarlijkse maatregelen
Het beheer van de kamer bestaat uit 1x per jaar het maaien en afvoeren van
het maaisel. Op deze manier blijft het perceel open.
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HERSTEL KAMERS
Indien sprake is van extreme verruiging van bestaande kamers, kan doormiddel van eenmalig herstel de kamer weer in gebruik worden gebracht als grasland. De kosten
voor deze eerste ingreep kunnen worden vergoed.

Vergoeding
34

-

jaarlijks maaien.
jaarlijks afvoeren maaisel.

-

Het element mag beweid worden door kleinvee.

-

Maaien (1x per jaar).
Afvoeren maaisel (1x per jaar).

Voorschriften

Technische

Werkzaamheden

BEHEER OPEN KAMERS
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HULPPAKKET RASTER
ALGEMEEN
Deze dienst is gericht op rasters die nodig zijn om een landschapselement te
beschermen. Indien op het aangrenzende perceel grondgebruik plaatsvindt die
schade veroorzaakt aan het landschapselement, dan dient het element te
worden afgerasterd.

BEHEER – Jaarlijkse maatregelen
Het raster dient zodanig beheerd en onderhouden te worden dat deze te allen
tijde haar functie als veekering of bescherming onverminderd uit kan oefenen.
Rasters dienen vrij te zijn van begroeiing, in goede staat van onderhoud en niet
dusdanig dicht bij het landschapselement te staan dat het landschapselement
hierdoor op enige wijze kan worden beschadigd.

RANDVOORWAARDEN
1.

De dienst raster kan alleen afgesloten worden in combinatie met de
volgende andere diensten:

2.

-

Houtwal of houtsingel

-

Elzensingel

-

Solitaire boom of boomgroep

-

Laanbomenrij

-

Geriefhoutbosje

-

Dobbe

-

Paden en routes

Bij het plaatsen van rasters mogen geen palen gebruikt worden die
verduurzaamd zijn door gebruik van milieubelastende stoffen maar van
duurzame, onbehandelde soorten. Tropisch hardhout is niet toegestaan.
Landschapsontsierende kleuren of hekwerken zijn niet toegestaan.

3.

Bij de aanvraag van het raster zijn twee mogelijkheden:
-

WERKZAAMHEDEN

Het vrijhouden van het raster van takken, bomen en gras door middel van
zagen en maaien. Verder dient het raster gecontroleerd te worden op defecten
die de beschermende functie kan benadelen en het herstellen hiervan, zoals
stroomvoerendheid, kapotte palen, isolatoren, draadspanning en draadbreuk.
Wanneer een beheermaatregel wordt uitgevoerd kan het wenselijk zijn het
raster tijdelijk op te breken. Dit is meegenomen in dit pakket.
VERGOEDING
-

Controle raster.

-

Tijdelijk opbreken en opnieuw bevestigen raster voor uitvoering
beheermaatregel.

-

Jaarlijks controleren en onderhoud.

Rastervergoeding voor de bescherming van een landschapselement in
eigendom/beheer;

-

Rastervergoeding voor de bescherming van een landschapselement
niet in eigendom/beheer maar waar door een ander een
dienstencontract is afgesloten.
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VERGOEDINGEN LANDSCHAPSPAKKETTEN 2010

Pakket 1. Houtwal of houtsingel

Pakket 3. Geriefhoutbosje

Pakket 5. Solitaire boom of boomgroep

vergoeding per are

vergoeding per are

vergoeding per 100 (8 bomen)

Variant A
basis
periodiek 1
periodiek 2
cyclus
Variant B
basis
periodiek 1
cyclus

€
€
€
€

€
€
€

7,45
22,94
23,38
23,83

7,98
13,01
11,65

Variant A
basis
cyclus

€
€

0,67
11,09

Variant B
basis
periodiek 1
cyclus

€
€
€

7,98
13,01
11,65

Stamdiameter 20-60 cm
basis

€

35,45

€

53,61

Pakket 6. Dobbe
vergoeding per stuk

<175m2
basis

Pakket 4. Laanbomenrij

Pakket 7. Paden en routes

vergoeding per 100 meter

vergoeding per 100m

Pakket 2. Elzensingel
Stamdiameter 20-60 cm
basis

vergoeding per 100 meter

>75% bedekking
basis
periodiek 1
periodiek 2
cyclus

€ 18,38
€ 38,27
€ 38,27
€ 124,03

30-50% bedekking
basis
periodiek 1
periodiek 2
cyclus

€
€
€
€

8,27
17,22
17,22
55,81

basis
€

€

76,23

55,25

Pakket 8. Kamers
vergoeding per are

basis
€
2,00
Onder voorbehoud landbouwkundige productie

Hulppakket raster
vergoeding per 100m

basis

€

32,76
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Bijlage STREEKEIGEN BOOM- EN STRUIKVORMENDE SOORTEN

Solitaire bomen, boomgroepen, laanbomenrijen
beuk (groen of rood)
linde
paardekastanje
zomereik

Fagus sylvatica
Tilia platyphyllos, Tilia cordata, Tilia x vulgare
Aesculus hippocastanum
Quercus robur

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x
x
x

x
x
x
x

x
x

geriefhoutbosje

Betula pendula of Betula pubescens
Salix caprea
Cytisus scoparius
Crataegus monogyna
Prunus padus
Viburnum opulus
Salix aurita
Fraxinus excelsior
Sambucus nigra
Salix cinerea
Corylus avellana
Rosa canina
Ilex aquifolium
Amelanchier lamarckii
Prunus spinosa
Acer campestre
Rhamnus frangula
Lonicera peryclimenum
Sorbus aucuparia
Prunus avium
Quercus robur
Alnus glutinosa

houtsingel

berk
boswilg
brem
eenstijlige meidoorn
Europese vogelkers
Gelderse roos
geoorde wilg
gewone es
gewone vlier
grauwe wilg
haagbeuk
hondsroos
hulst
krent
sleedoorn
veldesdoorn/Spaanse aak
vuilboom/sporkehout
wilde kamperfoelie
wilde lijsterbes
zoete kers
zomereik
zwarte els

elzensingel

Houtwallen, houtsingels, elzensingels, geriefhoutbosjes

houtwal

Voor het aan- of bijplanten in landschapselementen in Oranjewoud-Katlijk

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

is gebruikelijke hoofdhoutsoort

