Bijlage 2
Voor subsidie in aanmerking komende
groenblauwe diensten pakketten in het
Waterschapsgebied Roer en Overmaas,
Zuid-Limburg (kaart 1a)
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BLAUWE ZOEKGEBIEDEN
PO Poel en klein historisch water
Instapeisen
Zowel een poel als een klein historisch water is doorgaans een geïsoleerd stilstaand water dat gevoed
wordt door grond- en/of regenwater. Een poel mag in verbinding staan met sloten of greppels wanneer
sprake is van een natuurlijke eenheid die vrij afwatert. Veenputten mogen in verbinding staan met het
slotenstelsel in het gebied.
Het element heeft een oppervlakte van minimaal 0,5 en maximaal 50 are.
In Zuid-Limburg heeft een voortplantingspoel voor amfibieën een oppervlakte van minimaal 0,2 are.
Vijvers die een onderdeel zijn van een park of tuin, of daarin aangelegd worden, vallen niet onder dit
beheertype. Wateren die onder de natuurbeheertypen zuur ven of hoogveenven of zwakgebufferd ven
vallen horen niet tot dit beheertype.
Sloten behoren niet tot dit beheertype.
Algemene beheerverplichting
De historische of natuurlijke contouren/vormen worden behouden. Dit is bijvoorbeeld belangrijk bij oude
elementen zoals pingoruïnes waarvan de randzones archeologisch belangrijk kunnen zijn. Hierbij gaat
het dan om de walachtige structuur rondom de plas. Maar het geldt ook bij de visvijvers. Dit beheertype
wordt periodiek opgeschoond om voldoende open water te behouden.
Beheereisen
Minimaal de helft van het natte oppervlakte van de poel bestaat in de lente uit open water. Voor behoud
van voldoende open water wordt het element periodiek opgeschoond. Incidenteel mag het element in de
zomerperiode droogvallen;
Vertrapping van de oevers bij het gebruik van het element als veedrinkpoel wordt voorkomen. Bij het
gebruik als veedrinkpoel is minimaal de helft van de oeverlengte uitgerasterd;
Maximaal 25% van de oeverlengte is begroeid met inheemse bomen en/of struiken;
Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in het element gebruikt worden;
Er mogen geen vissen of andere dieren (zoals eenden en ganzen) worden uitgezet of gekweekt;
Slootmaaisel of bagger mag niet verwerkt worden in het element;
Maai- en schoningswerkzaamheden worden verricht in de periode tussen 1 september en 15 oktober.
Beheerpakketten
PO1 Poel en klein historisch water < 175 m2
2
PO2 Poel en klein historisch water > 175 m
Inrichting
Inrichting is mogelijk, maar alleen op die locaties waar deze elementen ook vroeger aanwezig waren en
worden aanbevolen door het veldloket. Hierbij houdt het veldloket rekening met de provinciale en
gemeentelijke landschapsplannen, -visies en -kaders.
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BO Bossingel en bosje
Instapeisen
Een bossingel is een vrijliggend lijnvormig en aaneengesloten landschapselement met een opgaande
begroeiing van inheemse bomen en struiken.
Een bossingel is minimaal 25 meter lang en maximaal 20 meter breed.
Een bosje is een vrijliggend vlakvormig en aaneengesloten landschapselement met een opgaande
begroeiing van inheemse bomen en struiken.
Een bosje is minimaal 2,0 are en maximaal 1 hectare groot.
Algemene beheerverplichting
Bossingels en bosjes worden in de tijd onregelmatig periodiek gedund of gesnoeid.
Beheereisen
Het element wordt als bos met hoog opgaande bomen beheerd;
Het element wordt periodiek gedund en overhangende takken kunnen het gehele jaar worden gesnoeid;
Randen van het element kunnen als hakhout beheerd worden;
Snoeihout mag op stapels of rillen in het element verwerkt worden voor zover het de ondergroei en/of de
stoven niet schaadt;
Er mag geen snoeihout verbrand worden in of in de directe omgeving van het element, en als snoeihout
versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element;
Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen, behalve bij bestrijding van ongewenste houtsoorten
(Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier) middels een stobbenbehandeling,
en meststoffen in het element gebruikt worden ;
Het element mag niet betreden en/of beschadigd worden door vee;
Slootmaaisel of bagger mag niet verwerkt worden in het element;
Dunningswerkzaamheden en het eventueel terugzetten van hakhout worden alleen verricht in de periode
tussen 1 oktober en 15 maart.
Beheerpakket
BO Bossingel en bosje
Inrichting
Inrichting is mogelijk, maar alleen op die locaties waar deze elementen ook vroeger aanwezig waren en
worden aanbevolen door het veldloket. Hierbij houdt het veldloket rekening met de provinciale en
gemeentelijke landschapsplannen, -visies en -kaders.
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KS Knip- of scheerheg
Instapeisen
Een knip- of scheerheg is een vrijliggend lijnvormig landschapselement, met een aaneengesloten
begroeiing van inheemse bomen en/of struiken, dat wordt geknipt of geschoren.
Een knip- of scheerheg is minimaal 25 meter lang.
Een knip- of scheerheg kan periodiek gevlochten worden.
Windsingels om boomgaarden en kwekerijen horen niet tot dit beheertype.
Algemene beheerverplichting
Een knip- of scheerheg wordt jaarlijks of minimaal eenmaal per 3 jaar geknipt of geschoren.
Snoeimateriaal mag blijven liggen voor zover dat het element of de ondergroei niet schaadt.
Beheereisen
Snoeimateriaal mag blijven liggen voor zover dat het element of de ondergroei niet schaadt;
Er mag geen snoeihout verbrand worden in of in de directe omgeving van het element;
Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen, behalve bij bestrijding van ongewenste houtsoorten
(Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier) middels een stobbenbehandeling,
en meststoffen in het element gebruikt worden;
Het element mag niet betreden en/of beschadigd worden door vee;
Het element mag niet worden geklepeld.
Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 15 juni en 15 maart.
Beheerpakketten
KS1 Knip- en scheerheg jaarlijkse cyclus
De heg wordt eenmaal per jaar geknipt of geschoren . Na het knippen/scheren heeft de heg een hoogte
van minimaal 0,8 meter.
KS2 Knip- en scheerheg 3 jaarlijkse cyclus
De heg bestaat voor meer dan 50% uit meidoorn en wordt om de 3 jaar geknipt of geschoren. Na het
knippen/scheren heeft de heg een hoogte van minimaal 1,0 meter en een breedte van minimaal 0,8
meter.
Inrichting
Inrichting is mogelijk, maar alleen op die locaties waar deze elementen ook vroeger aanwezig waren en
worden aanbevolen door het veldloket. Hierbij houdt het veldloket rekening met de provinciale en
gemeentelijke landschapsplannen, -visies en -kaders. Hierbij houdt het veldloket rekening met de
provinciale en gemeentelijke landschapsplannen, -visies en -kaders.
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LA Laan
Instapeisen
Een laan is een weg of pad, die aan beide zijden met een of meerdere rijen bomen is beplant en is
bedoeld en aangelegd als laan.
Bij een laan gaat het meestal om bomen van dezelfde soort en leeftijd en er is sprake van een
herkenbaar en regelmatig plantverband.
Onder dit beheertype vallen ook dijken met een weg, bovenop de kruin van de dijk, die aan beide zijden
met bomen is beplant.
Een laan is minimaal 50 meter lang.
Losse bomenrijen horen niet tot dit beheertype, maar tot het beheertype L01.13 Bomenrij/solitaire boom.
Algemene beheerverplichting
Laanbeheer is een intensieve beheervorm. Systematische boomcontrole is nodig om de veiligheid van de
laan te garanderen. Opsnoeien van de bomen behoort tot het reguliere onderhoud.
Beginnen bomen in de laan uit te vallen, kan op een gegeven moment gekozen worden voor verjonging
van een laan. Dit betekent het opnieuw inplanten van het laantracé met bomen van dezelfde soort en
leeftijd, op regelmatige afstand van elkaar. Het kan in bosgebieden nodig zijn de jonge aanplant te
beschermen tegen vraat en vrij te stellen om voldoende licht toe te laten.
Beheereisen
De bomen worden periodiek gesnoeid;
Er mag geen snoeihout verbrand worden in of in de directe omgeving van het element;
Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen, behalve bij bestrijding van ongewenste houtsoorten
(Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier) middels een stobbenbehandeling,
en meststoffen in het element gebruikt worden;
De bomen mogen niet beschadigd worden door vee;
Slootmaaisel of bagger mag niet verwerkt worden in het element;
Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 15 juli en 15 maart.
Beheerpakketten
LA1 Laan stamdiameter < 20 cm
LA2 Laan stamdiameter 20-60 cm
LA3 Laan stamdiameter > 60 cm
De diameter van de stammen wordt op 1,0 meter boven het maaiveld bepaald en element wordt als
geheel in een van de diameterklassen ingedeeld op basis van de gemiddelde diameter van de bomen
van het element.
Inrichting
Inrichting is mogelijk, maar alleen op die locaties waar deze elementen ook vroeger aanwezig waren en
worden aanbevolen door het veldloket. Hierbij houdt het veldloket rekening met de provinciale en
gemeentelijke landschapsplannen, -visies en -kaders. Hierbij houdt het veldloket rekening met de
provinciale en gemeentelijke landschapsplannen, -visies en -kaders.
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KB Knotboom
Instapeisen
Een knotboom is een inheemse loofboom, waarvan de stam periodiek op een hoogte van minimaal 1,0
meter boven maaiveld wordt afgezet (geknot).
Knotbomen worden aangetroffen als solitaire boom, in rijen of in kleine groepen. Een kleine groep bestaat
uit maximaal 20 bomen.
Vlakvormige elementen met knotbomen, behoudens kleine groepen, horen niet tot dit beheertype maar
kunnen mogelijk gerangschikt worden onder het beheertype Hakhoutbosje.
Algemene beheerverplichting
Een knotboom wordt periodiek geknot. Knoteiken en knotessen worden geknot in een cyclus van
éénmaal per 6 jaar. Knotwilgen en knotpopulieren worden gemiddeld éénmaal in de vier jaar geknot.
Beheereisen
Knotwilgen, -elzen, -essen en -populieren worden in een cyclus van éénmaal per 6 jaar geknot. Van
knoteiken en -haagbeuken wordt minimaal de helft geknot in een cyclus van eenmaal per 6 jaar;
Er mag geen snoeihout verbrandt worden in de directe omgeving van de knotboom;
De boom mag niet beschadigd worden door vee;
Knotwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 1 oktober en 15 maart.
Beheerpakketten
KB1 Knotboom stamdiameter < 20 cm
KB2 Knotboom stamdiameter 20-60 cm
KB3 Knotboom stamdiameter > 60 cm
De diameter van de stammen wordt op 1,0 meter boven het maaiveld bepaald en als het element uit
meerdere knotbomen bestaat wordt het element als geheel in een van de diameterklassen ingedeeld op
basis van de gemiddelde diameter van de bomen van het element.
Inrichting
Inrichting is mogelijk, maar alleen op die locaties waar deze elementen ook vroeger aanwezig waren en
worden aanbevolen door het veldloket. Hierbij houdt het veldloket rekening met de provinciale en
gemeentelijke landschapsplannen, -visies en -kaders. Hierbij houdt het veldloket rekening met de
provinciale en gemeentelijke landschapsplannen, -visies en -kaders.
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SR Struweelrand
Instapeisen
Een struweelrand is een aaneengesloten rand met een mozaïek van struweel (bramen en/of andere
inheemse bomen of struiken) en een kruidachtige begroeiing van inheemse grassen en kruiden die zich
spontaan kan ontwikkelen.
De rand is minimaal 25 meter lang en maximaal 20 meter breed.
Maximaal 50% van de oppervlakte van de rand wordt ingenomen door inheemse bomen en/of struiken.
De struweelrand kan langs een bosrand of een landschapselement liggen maar ook vrij in het veld,
bijvoorbeeld langs een perceelsrand.
Beheereisen
Periodiek wordt de begroeiing gemaaid en/of afgezet;
50% van de oppervlakte van de rand bestaande uit een kruidachtige begroeiing van inheemse grassen
en kruiden mag periodiek gemaaid worden met een cyclus van maximaal éénmaal per 6 jaar. Het maaisel
wordt afgevoerd;
Snoeihout mag op stapels of rillen in het element verwerkt worden voor zover het de ondergroei en/of de
stoven niet schaadt;
Er mag geen snoeihout verbrand worden in of in de directe omgeving van het element, en als snoeihout
versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element;
Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen, behalve bij bestrijding van ongewenste houtsoorten
(Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier) middels een stobbenbehandeling
en de pleksgewijze bestrijding van Akkerdistel, Ridderzuring en Brandnetel, en meststoffen in het element
gebruikt worden.
Slootmaaisel of bagger mag niet verwerkt worden in het element;
Het element mag niet betreden en/of beschadigd worden door vee;
Maaiwerkzaamheden worden uitgevoerd tussen 15 juli en 15 maart en het afzetten van struweel wordt
alleen verricht in de periode tussen 1 november en 15 maart.
Beheerpakket
SR Struweelrand
Inrichting
Inrichting is mogelijk, maar alleen op die locaties waar deze elementen ook vroeger aanwezig waren en
worden aanbevolen door het veldloket. Hierbij houdt het veldloket rekening met de provinciale en
gemeentelijke landschapsplannen, -visies en -kaders.
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HB Hoogstamboomgaard
Instapeisen
Een hoogstamboomgaard is een verzameling van fruitbomen, met een stam van minimaal 1,50 meter
hoog en waarvan de onderbegroeiing bestaat uit een grazige vegetatie.
Een hoogstamboomgaard bestaat uit minimaal 10 fruitbomen en heeft een dichtheid van minimaal 50 en
maximaal 150 bomen per hectare.
Maximaal 10% van de fruitbomen bestaat uit walnoten.
Een hoogstamboomgaard is vaak in een cluster geplant en duidelijk afgescheiden van de omgeving.
Algemene beheerverplichting
Hoogstamfruitbomen worden periodiek gesnoeid en bij beweiding moet beschadiging van de bomen door
vee voorkomen worden.
Beheereisen
Indien het appel of peer betreft wordt de boom tenminste éénmaal per 2 jaar gesnoeid. Andere soorten
enkel vormsnoei indien nodig;
De grasvegetatie wordt jaarlijks gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd of de grasvegetatie wordt
beweid;
Er mag geen snoeihout verbrand worden in de directe omgeving van de bomen of versnipperd hout
verwerkt worden in de boomgaard;
Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen, behalve bij bestrijding van ongewenste houtsoorten
(Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier) middels een stobbenbehandeling,
en de pleksgewijze bestrijding van Akkerdistel, Ridderzuring en Brandnetel in het element gebruikt
worden;
De hoogstamfruitboom mag niet beschadigd worden door vee. Jonge bomen zijn voorzien van een
boomkorf; Bemesten met enkel vaste mest en bekalken van de boomgaard is toegestaan. Bij bemesten
van de boomgaard worden de fruitbomen en wortels niet beschadigd; Snoeiwerkzaamheden kunnen
gedurende het gehele jaar worden verricht.
Beheerpakket
HB Hoogstamboomgaard
Inrichting
Inrichting is mogelijk in een straal van 100 meter rondom historische gehuchten en boerderijen, alleen op
die locaties waar deze elementen ook vroeger aanwezig waren en worden aanbevolen door het veldloket.
Hierbij houdt het veldloket rekening met de provinciale en gemeentelijke landschapsplannen, -visies en kaders.
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HA Hakhoutbosje
Instapeisen
Een hakhoutbosje is een vrijliggend vlakvormig landschapselement, met inheemse bomen en/of struiken
dat als hakhout wordt beheerd.
Een hakhoutbosje is minimaal 1,0 are en maximaal 1,0 hectare groot.
Kleine vrijliggende bosjes zonder hakhoutbeheer of met enkel hakhoutbeheer aan de randen horen tot
het beheertype Bossingel en Bosje.
Beheereisen
Minimaal 80% van de oppervlakte van het bosje wordt als hakhout beheerd;
Bij beheerpakket HA1 wordt een derde deel van het element periodiek afgezet in een cyclus van éénmaal
per 6 jaar; Bij beheerpakket HA2 wordt het element periodiek afgezet in een cyclus van éénmaal per 6
jaar.
Snoeihout mag op stapels of rillen in het element verwerkt worden voor zover het de ondergroei en/of de
stoven niet schaadt;
Er mag geen snoeihout verbrand worden in of in de directe omgeving van het element, en als snoeihout
versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element;
Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen, behalve bij bestrijding van ongewenste houtsoorten
(Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier) middels een stobbenbehandeling,
en meststoffen in het element gebruikt worden ;
Het element mag niet betreden en/of beschadigd worden door vee;
Slootmaaisel of bagger mag niet verwerkt worden in het element.
Het afzetten van het element wordt alleen verricht in de periode tussen 1 oktober en 15 maart.
Overhangende takken kunnen gedurende het gehele jaar worden teruggesnoeid.
Beheerpakketten
HA1 Hakhoutbosje met dominantie van langzaamgroeiende boomsoorten (zomereik, wintereik, berk,
haagbeuk)
HA2 Hakhoutbosje met dominantie van snelgroeiende boomsoorten (zwarte els, gewone es)
Inrichting
Inrichting is mogelijk, maar alleen op die locaties waar deze elementen ook vroeger aanwezig waren en
worden aanbevolen door het veldloket. Hierbij houdt het veldloket rekening met de provinciale en
gemeentelijke landschapsplannen, -visies en -kaders.
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BR/SR Bomenrij en solitaire boom
Instapeisen
Een bomenrij/solitaire boom is een vrijliggend landschapselement van inheemse loofbomen dat niet kan
worden gerangschikt onder andere beheertypes van deze index.
Bedoeld worden solitaire bomen of bomen in een groep of rij staande op of langs landbouwgrond.
Bomen die een onderdeel vormen van een ander beheertype van deze index of deel uitmaken van een
bomenrij als bedoeld in dit beheertype kunnen niet als solitaire boom of verzameling van solitaire bomen
aangevraagd worden.
De bomenrij is minimaal 50 meter lang en bestaat uit minimaal 8 bomen per 100 meter.
Vlakvormige boomweides behoren niet tot dit beheertype.
Solitaire knotbomen of een rij knotbomen behoren tot het beheertype KB Knotboom.
Windsingels om boomgaarden en kwekerijen horen niet tot dit beheertype
Beheereisen
De bomen worden periodiek gesnoeid. Bomen worden gemiddeld eenmaal per 6 jaar gesnoeid. Bij
oudere bomen kan het snoeien zich beperken tot het verwijderen van dood hout;
Na het snoeien beslaat de blijvende kroon altijd minimaal tweederde deel beslaat van de totale lengte van
de boom;
Er mag geen snoeihout verbrand worden in de directe omgeving van het element;
Ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier) in het
element mogen middels een stobbenbehandeling bestreden worden;
De bomen mogen niet beschadigd worden door vee. Jonge bomen in een weiland (boomdijk) zijn
voorzien van een boomkorf of zijn uitgerasterd;
Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 15 juli en 15 maart.
Beheerpakketten
BR1 Bomenrij gemiddelde stamdiameter < 20 cm
BR2 Bomenrij gemiddelde stamdiameter 20-60 cm
BR3 Bomenrij gemiddelde stamdiameter > 60 cm
SB1 Solitaire boom stamdiameter < 20 cm
SB2 Solitaire boom stamdiameter 20-60 cm
SB3 Solitaire boom stamdiameter > 60 cm
De diameter van de stammen wordt op 1,0 meter boven het maaiveld bepaald en als het element uit
meerdere bomen bestaat wordt het element als geheel in een van de diameterklassen ingedeeld op basis
van de gemiddelde diameter van de bomen van het element.
Inrichting
Inrichting is mogelijk, maar alleen op die locaties waar deze elementen ook vroeger aanwezig waren en
worden aanbevolen door het veldloket. Hierbij houdt het veldloket rekening met de provinciale en
gemeentelijke landschapsplannen, -visies en -kaders.
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NO Natuurvriendelijke oever
Instapeisen
Een natuurvriendelijke oever is een aaneengesloten oever langs een bestaande waterloop, in de vorm
van een plas- of drasberm of flauw talud (flauw talud minimaal 1: 3) met een begroeiing van inheemse
planten.
De oever heeft een breedte van minimaal 3 en maximaal 12 meter en is minimaal 25 meter lang.
Voor de eerste 5 meter langs natuurlijk water is dit pakket niet van toepassing.
Beheereisen
Het element wordt periodiek gemaaid in een cyclus van minimaal éénmaal per 2 jaar en maximaal
éénmaal per jaar. Het maaisel wordt afgevoerd;
Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in het element gebruikt worden;
Het element mag niet betreden en/of beschadigd worden door vee;
Slootmaaisel of bagger mag niet verwerkt worden in het element;
Maaiwerkzaamheden worden verricht in de periode tussen 15 juli en 1 maart.
Beheerpakket
NO Natuurvriendelijke oever
Inrichting
Inrichting is mogelijk.
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WB Wandelpad over boerenland
Instapeisen
Een wandelpad over boerenland bestaat in beginsel uit een onverhard pad. Kleine gedeelten verhard pad
over particuliere gronden kunnen meegenomen worden als dit noodzakelijk is voor de
wandelpadenstructuur.
Het wandelpad heeft een breedte van maximaal 3 meter.
De paden zijn duidelijk gemarkeerd en zijn geschikt voor wandelaars met een normale conditie.
Het wandelpad vormt een onderdeel van een doorgaande en/of openbare wandelstructuur.
Beheereisen
Het wandelpad wordt zodanig beheerd dat een goede begaanbaarheid gewaarborgd is;
De voorzieningen die een onderdeel vormen van het wandelpad zoals bruggetjes, klaphekjes e.d. worden
in goede staat van onderhoud gehouden;
Het wandelpad is opengesteld van zonsopgang tot zonsondergang en jaarrond toegankelijk.
Beheerpakket
WB Wandelpad over boerenland
Inrichting
Inrichting is mogelijk.
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EG extensief grasland
Instapeisen
1. De beheereenheid bestaat uit grasland.
2. De beheereenheid is ten minste 0,5 hectare groot.
3. Cumulatie met alle beheerpakketten uitgesloten.
4. Het perceel mag niet met buizen zijn gedraineerd.
Beheereisen
1. Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is slechts toegestaan voor pleksgewijze bestrijding van
akkerdistel, ridderzuring en brandnetel.
2. De beheereenheid wordt niet bemest en er wordt geen bagger opgebracht.
3. Standweiden is het gehele jaar toegestaan met max. 2 GVE per hectare. Van 1 oktober tot 1 maart is
onbeperkt weiden toegestaan
4. Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid.
5. Ten noorden van de gemeentegrens van Sittard-Geleen mag het overloopniveau niet lager zijn dan 30
cm onder maaiveld (gemeten ten opzichte van het 10% laagste maaiveldniveau).
6. Natuurlijke overstroming behoort eventueel tot de mogelijkheden.
Beheerpakket
EG: extensief grasland
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GR bloemrijke grasrand
Instapeisen
De randen dienen langs wegen, fiets/wandel/ruiterpaden, (droge/natte) waterlopen, landschapselementen
of natuurgebieden te liggen.
Beheereisen
- De rand heeft een breedte van tenminste 3 en ten hoogste 12 meter en een lengte van
tenminste 25 meter; voor een rand langs een ecologische verbindingszone geldt echter een
breedte van ten hoogste 24 meter;
- De rand wordt ingezaaid met een in overleg met het veldloket samengesteld mengsel
met inheemse grassen, kruiden en bloemen of er worden éénmalig gunstige randvoorwaarden
gecreëerd voor een spontane ontwikkeling van de vegetatie.
- De rand wordt maximaal 2 en minimaal 1 maal per jaar gemaaid en het maaisel wordt binnen 15
dagen na het maaien afgevoerd; tussen 1 april en 1 juli is maaien niet toegestaan. De periode
tussen twee maaibeurten is minimaal 3 maanden;
- De rand wordt niet bemest en er wordt geen slootveegsel en/of – bagger opgebracht;
- De rand wordt niet beweid en bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig
dat zich op de grens van het element met het aanliggende landbouwperceel bevindt;
- Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v.
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse
duizendknoop;
- De rand wordt niet gebruikt als pad behoudens het incidentele gebruik als onderhoudspad voor
het schouwen van de aanliggende sloot of het uitvoeren van onderhoud aan het element zelf.
Beheerpakket
GR1 bloemrijke grasrand
Inrichting
Inrichting is mogelijk.
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GR extensieve bloemrijke grasrand
Instapeisen
De randen dienen langs wegen, fiets/wandel/ruiterpaden, (droge/natte) waterlopen, landschapselementen
of natuurgebieden te liggen.
Beheereisen
- De rand heeft een breedte van tenminste 3 en ten hoogste 12 meter en een lengte van
tenminste 25 meter; voor een rand langs een ecologische verbindingszone geldt een breedte
van ten hoogste 24 meter;
- De rand wordt ingezaaid met een in overleg met het veldloket samengesteld mengsel
met inheemse grassen, kruiden en bloemen of er worden éénmalig gunstige randvoorwaarden
gecreëerd voor een spontane ontwikkeling van de vegetatie.
- De rand wordt minimaal 1 keer per 6 jaar en maximaal 1 maal per jaar gemaaid waarbij niet
meer dan 80% van de oppervlakte gemaaid wordt en het maaisel wordt afgevoerd; de overige
20% van de rand wordt nooit gemaaid. Maaien is niet toegestaan tussen 1 april en 1 september.
- De rand wordt niet bemest en er wordt geen slootveegsel en/of – bagger opgebracht;
- De rand wordt niet beweid en bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig
dat zich op de grens van het element met het aanliggende landbouwperceel bevindt;
- Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v.
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse
duizendknoop;
- De rand wordt niet gebruikt als pad behoudens het incidentele gebruik als onderhoudspad voor
het schouwen van de aanliggende sloot of het uitvoeren van onderhoud aan het element zelf.
Beheerpakket
GR2 extensieve bloemrijke grasrand

Inrichting
Inrichting is mogelijk.

110214-0129

15

GROENE ZOEKGEBIEDEN
PO Poel en klein historisch water
Instapeisen
Zowel een poel als een klein historisch water is doorgaans een geïsoleerd stilstaand water dat gevoed
wordt door grond- en/of regenwater. Een poel mag in verbinding staan met sloten of greppels wanneer
sprake is van een natuurlijke eenheid die vrij afwatert. Veenputten mogen in verbinding staan met het
slotenstelsel in het gebied.
Het element heeft een oppervlakte van minimaal 0,5 en maximaal 50 are.
In Zuid-Limburg heeft een voortplantingspoel voor amfibieën een oppervlakte van minimaal 0,2 are.
Vijvers die een onderdeel zijn van een park of tuin, of daarin aangelegd worden, vallen niet onder dit
beheertype.
Wateren die onder de natuurbeheertypen zuur ven of hoogveenven of zwakgebufferd ven vallen horen
niet tot dit beheertype.
Sloten behoren niet tot dit beheertype.
Algemene beheerverplichting
De historische of natuurlijke contouren/vormen worden behouden. Dit is bijvoorbeeld belangrijk bij oude
elementen zoals pingoruïnes waarvan de randzones archeologisch belangrijk kunnen zijn. Hierbij gaat
het dan om de walachtige structuur rondom de plas. Maar het geldt ook bij de visvijvers. Dit beheertype
wordt periodiek opgeschoond om voldoende open water te behouden.
Beheereisen
Minimaal de helft van het natte oppervlakte van de poel bestaat in de lente uit open water. Voor behoud
van voldoende open water wordt het element periodiek opgeschoond. Incidenteel mag het element in de
zomerperiode droogvallen;
Vertrapping van de oevers bij het gebruik van het element als veedrinkpoel wordt voorkomen. Bij het
gebruik als veedrinkpoel is minimaal de helft van de oeverlengte uitgerasterd;
Maximaal 25% van de oeverlengte is begroeid met inheemse bomen en/of struiken;
Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in het element gebruikt worden;
Er mogen geen vissen of andere dieren (zoals eenden en ganzen) worden uitgezet of gekweekt;
Slootmaaisel of bagger mag niet verwerkt worden in het element;
Maai- en schoningswerkzaamheden worden verricht in de periode tussen 1 september en 15 oktober.
Beheerpakketten
PO1 Poel en klein historisch water < 175 m2
2
PO2 Poel en klein historisch water > 175 m
Inrichting
Inrichting is mogelijk, maar alleen op die locaties waar deze elementen ook vroeger aanwezig waren en
worden aanbevolen door het veldloket. Hierbij houdt het veldloket rekening met de provinciale en
gemeentelijke landschapsplannen, -visies en -kaders.
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HO Houtwal en houtsingel
Instapeisen
Een houtwal of houtsingel is een vrijliggend lijnvormig en aaneengesloten landschapselement, al dan niet
groeiend op een aarden wal, met een opgaande begroeiing van inheemse bomen en/of struiken. De
begroeiing wordt als hakhout beheerd.
De houtwal of houtsingel is minimaal 25 meter lang en maximaal 20 meter breed.
Elzensingels bestaande uit een enkele rij horen niet tot dit beheertype, maar tot het beheertype EL
Elzensingel.
Windsingels om boomgaarden en kwekerijen horen niet tot dit beheertype.
Algemene beheerverplichting
Houtwallen en houtsingels worden periodiek afgezet in een cyclus van éénmaal per 6-18 jaar, met
uitzondering van eventueel aanwezige overstaanders. Bij houtwallen wordt tevens het wallichaam in
stand gehouden en indien nodig hersteld.
Bij beheerpakket HO1 en HO3 wordt minimaal de helft van het element periodiek afgezet in een cyclus
van éénmaal per 6 jaar. Bij beheerpakket HO2 wordt minimaal een derde deel van het element afgezet in
een cyclus van éénmaal per 6 jaar.
Beheereisen
Tenminste 75% van de oppervlakte van het element wordt als hakhout beheerd en periodiek afgezet;
Snoeihout mag op stapels of rillen in het element verwerkt worden voor zover het de ondergroei en/of de
stoven niet schaadt;
Er mag geen snoeihout verbrand worden in of in de directe omgeving van het element en als snoeihout
versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element;
Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen, behalve bij bestrijding van ongewenste houtsoorten
(Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier) middels een stobbenbehandeling,
en meststoffen in het element gebruikt worden;
Het wallichaam wordt in stand gehouden als het element daarvan is voorzien;
Het element mag niet betreden en/of beschadigd worden door vee;
Slootmaaisel of bagger mag niet verwerkt worden in het element;
Het afzetten van het element wordt alleen verricht in de periode tussen 1 oktober en 15 maart.
Overhangende takken kunnen gedurende het gehele jaar worden teruggesnoeid.
Beheerpakketten
HO1 Houtsingel en houtwal
Minimaal de helft van het element wordt periodiek afgezet in een cyclus van éénmaal per 6 jaar.
HO2 Hoge houtwal
Minimaal een derde deel van het element wordt periodiek afgezet in een cyclus van éénmaal per 6 jaar.
Tussentijds mogen overhangende takken gesnoeid worden;
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Het wallichaam is minimaal 0,8 meter hoog en de kruidachtige vegetatie van de steile walkanten wordt
gemaaid;
Aan de voet van het wallichaam ligt een greppel die in stand wordt gehouden.
HO3 Holle weg en graft
Het element is gelegen op het talud van een holle weg of graft ten zuiden van de gemeentegrens EchtSusteren;
Minimaal de helft van het element wordt periodiek afgezet in een cyclus van éénmaal per 6 jaar.

Inrichting
Inrichting is mogelijk, maar alleen op die locaties waar deze elementen ook vroeger aanwezig waren en
worden aanbevolen door het veldloket. Hierbij houdt het veldloket rekening met de provinciale en
gemeentelijke landschapsplannen, -visies en -kaders.
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BO Bossingel en bosje
Instapeisen
Een bossingel is een vrijliggend lijnvormig en aaneengesloten landschapselement met een opgaande
begroeiing van inheemse bomen en struiken.
Een bossingel is minimaal 25 meter lang en maximaal 20 meter breed.
Een bosje is een vrijliggend vlakvormig en aaneengesloten landschapselement met een opgaande
begroeiing van inheemse bomen en struiken.
Een bosje is minimaal 2,0 are en maximaal 1 hectare groot.
Algemene beheerverplichting
Bossingels en bosjes worden in de tijd onregelmatig periodiek gedund of gesnoeid.
Beheereisen
Het element wordt als bos met hoog opgaande bomen beheerd;
Het element wordt periodiek gedund en overhangende takken kunnen het gehele jaar worden gesnoeid;
Randen van het element kunnen als hakhout beheerd worden;
Snoeihout mag op stapels of rillen in het element verwerkt worden voor zover het de ondergroei en/of de
stoven niet schaadt;
Er mag geen snoeihout verbrand worden in of in de directe omgeving van het element, en als snoeihout
versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element;
Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen, behalve bij bestrijding van ongewenste houtsoorten
(Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier) middels een stobbenbehandeling,
en meststoffen in het element gebruikt worden ;
Het element mag niet betreden en/of beschadigd worden door vee;
Slootmaaisel of bagger mag niet verwerkt worden in het element;
Dunningswerkzaamheden en het eventueel terugzetten van hakhout worden alleen verricht in de periode
tussen 1 oktober en 15 maart.
Beheerpakket
BO Bossingel en bosje
Inrichting
Inrichting is mogelijk, maar alleen op die locaties waar deze elementen ook vroeger aanwezig waren en
worden aanbevolen door het veldloket. Hierbij houdt het veldloket rekening met de provinciale en
gemeentelijke landschapsplannen, -visies en -kaders.
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KS Knip- of scheerheg
Instapeisen
Een knip- of scheerheg is een vrijliggend lijnvormig landschapselement, met een aaneengesloten
begroeiing van inheemse bomen en/of struiken, dat wordt geknipt of geschoren.
Een knip- of scheerheg is minimaal 25 meter lang.
Een knip- of scheerheg kan periodiek gevlochten worden.
Windsingels om boomgaarden en kwekerijen horen niet tot dit beheertype.
Algemene beheerverplichting
Een knip- of scheerheg wordt jaarlijks of minimaal eenmaal per 3 jaar geknipt of geschoren.
Snoeimateriaal mag blijven liggen voor zover dat het element of de ondergroei niet schaadt.
Beheereisen
Snoeimateriaal mag blijven liggen voor zover dat het element of de ondergroei niet schaadt;
Er mag geen snoeihout verbrand worden in of in de directe omgeving van het element;
Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen, behalve bij bestrijding van ongewenste houtsoorten
(Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier) middels een stobbenbehandeling,
en meststoffen in het element gebruikt worden;
Het element mag niet betreden en/of beschadigd worden door vee;
Het element mag niet worden geklepeld.
Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 15 juni en 15 maart.
Beheerpakketten
KS1 Knip- en scheerheg jaarlijkse cyclus
De heg wordt eenmaal per jaar geknipt of geschoren. Na het knippen/scheren heeft de heg een hoogte
van minimaal 0,8 meter.
KS2 Knip- en scheerheg 3 jaarlijkse cyclus
De heg bestaat voor meer dan 50% uit meidoorn en wordt om de 3 jaar geknipt of geschoren. Na het
knippen/scheren heeft de heg een hoogte van minimaal 1,0 meter en een breedte van minimaal 0,8
meter.
Inrichting
Inrichting is mogelijk, maar alleen op die locaties waar deze elementen ook vroeger aanwezig waren en
worden aanbevolen door het veldloket. Hierbij houdt het veldloket rekening met de provinciale en
gemeentelijke landschapsplannen, -visies en -kaders.
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LA Laan
Instapeisen
Een laan is een weg of pad, die aan beide zijden met een of meerdere rijen bomen is beplant en is
bedoeld en aangelegd als laan.
Bij een laan gaat het meestal om bomen van dezelfde soort en leeftijd en er is sprake van een
herkenbaar en regelmatig plantverband.
Onder dit beheertype vallen ook dijken met een weg, bovenop de kruin van de dijk, die aan beide zijden
met bomen is beplant.
Een laan is minimaal 50 meter lang.
Losse bomenrijen horen niet tot dit beheertype, maar tot het beheertype Bomenrij/solitaire boom.
Algemene beheerverplichting
Laanbeheer is een intensieve beheervorm. Systematische boomcontrole is nodig om de veiligheid van de
laan te garanderen. Opsnoeien van de bomen behoort tot het reguliere onderhoud.
Beginnen bomen in de laan uit te vallen, kan op een gegeven moment gekozen worden voor verjonging
van een laan. Dit betekent het opnieuw inplanten van het laantracé met bomen van dezelfde soort en
leeftijd, op regelmatige afstand van elkaar. Het kan in bosgebieden nodig zijn de jonge aanplant te
beschermen tegen vraat en vrij te stellen om voldoende licht toe te laten.
Beheereisen
De bomen worden periodiek gesnoeid;
Er mag geen snoeihout verbrand worden in of in de directe omgeving van het element;
Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen, behalve bij bestrijding van ongewenste houtsoorten
(Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier) middels een stobbenbehandeling,
en meststoffen in het element gebruikt worden;
De bomen mogen niet beschadigd worden door vee;
Slootmaaisel of bagger mag niet verwerkt worden in het element;
Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 15 juli en 15 maart.
Beheerpakketten
LA1 Laan stamdiameter < 20 cm
LA2 Laan stamdiameter 20-60 cm
LA3 Laan stamdiameter > 60 cm
De diameter van de stammen wordt op 1,0 meter boven het maaiveld bepaald en element wordt als
geheel in een van de diameterklassen ingedeeld op basis van de gemiddelde diameter van de bomen
van het element.
Inrichting
Inrichting is mogelijk, maar alleen op die locaties waar deze elementen ook vroeger aanwezig waren en
worden aanbevolen door het veldloket. Hierbij houdt het veldloket rekening met de provinciale en
gemeentelijke landschapsplannen, -visies en -kaders.
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KB Knotboom
Instapeisen
Een knotboom is een inheemse loofboom, waarvan de stam periodiek op een hoogte van minimaal 1,0
meter boven maaiveld wordt afgezet (geknot).
Knotbomen worden aangetroffen als solitaire boom, in rijen of in kleine groepen. Een kleine groep bestaat
uit maximaal 20 bomen.
Vlakvormige elementen met knotbomen, behoudens kleine groepen, horen niet tot dit beheertype maar
kunnen mogelijk gerangschikt worden onder het beheertype Hakhoutbosje, mits voldaan wordt aan de
eisen van dit beheertype.
Algemene beheerverplichting
Een knotboom wordt periodiek geknot. Knoteiken en knotessen worden geknot in een cyclus van
éénmaal per 6 jaar. Knotwilgen en knotpopulieren worden gemiddeld éénmaal in de vier jaar geknot.
Beheereisen
Knotwilgen, -elzen, -essen en -populieren worden in een cyclus van éénmaal per 6 jaar geknot. Van
knoteiken en -haagbeuken wordt minimaal de helft geknot in een cyclus van eenmaal per 6 jaar;
Er mag geen snoeihout verbrandt worden in de directe omgeving van de knotboom;
De boom mag niet beschadigd worden door vee;
Knotwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 1 oktober en 15 maart.
Beheerpakketten
KB1 Knotboom stamdiameter < 20 cm
KB2 Knotboom stamdiameter 20-60 cm
KB3 Knotboom stamdiameter > 60 cm
De diameter van de stammen wordt op 1,0 meter boven het maaiveld bepaald en als het element uit
meerdere knotbomen bestaat wordt het element als geheel in een van de diameterklassen ingedeeld op
basis van de gemiddelde diameter van de bomen van het element.
Inrichting
Inrichting is mogelijk, maar alleen op die locaties waar deze elementen ook vroeger aanwezig waren en
worden aanbevolen door het veldloket. Hierbij houdt het veldloket rekening met de provinciale en
gemeentelijke landschapsplannen, -visies en -kaders.
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SR Struweelrand
Instapeisen
Een struweelrand is een aaneengesloten rand met een mozaïek van struweel (bramen en/of andere
inheemse bomen of struiken) en een kruidachtige begroeiing van inheemse grassen en kruiden die zich
spontaan kan ontwikkelen.
De rand is minimaal 25 meter lang en maximaal 20 meter breed.
Maximaal 50% van de oppervlakte van de rand wordt ingenomen door inheemse bomen en/of struiken.
De struweelrand kan langs een bosrand of een landschapselement liggen maar ook vrij in het veld,
bijvoorbeeld langs een perceelsrand.
Beheereisen
Periodiek wordt de begroeiing gemaaid en/of afgezet;
50% van de oppervlakte van de rand bestaande uit een kruidachtige begroeiing van inheemse grassen
en kruiden mag periodiek gemaaid worden met een cyclus van maximaal éénmaal per 6 jaar. Het maaisel
wordt afgevoerd;
Snoeihout mag op stapels of rillen in het element verwerkt worden voor zover het de ondergroei en/of de
stoven niet schaadt;
Er mag geen snoeihout verbrand worden in of in de directe omgeving van het element, en als snoeihout
versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element;
Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen, behalve bij bestrijding van ongewenste houtsoorten
(Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier) middels een stobbenbehandeling
en de pleksgewijze bestrijding van Akkerdistel, Ridderzuring en Brandnetel, en meststoffen in het element
gebruikt worden.
Slootmaaisel of bagger mag niet verwerkt worden in het element;
Het element mag niet betreden en/of beschadigd worden door vee;
Maaiwerkzaamheden worden uitgevoerd tussen 15 juli en 15 maart en het afzetten van struweel wordt
alleen verricht in de periode tussen 1 november en 15 maart.
Beheerpakket
SR Struweelrand
Inrichting
Inrichting is mogelijk, maar alleen op die locaties waar deze elementen ook vroeger aanwezig waren en
worden aanbevolen door het veldloket. Hierbij houdt het veldloket rekening met de provinciale en
gemeentelijke landschapsplannen, -visies en -kaders.

110214-0129

23

BR/SB Bomenrij en solitaire boom
Instapeisen
Een bomenrij/solitaire boom is een vrijliggend landschapselement van inheemse loofbomen dat niet kan
worden gerangschikt onder andere beheertypes van deze index.
Bedoeld worden solitaire bomen of bomen in een groep of rij staande op of langs landbouwgrond.
Bomen die een onderdeel vormen van een ander beheertype van deze index of deel uitmaken van een
bomenrij als bedoeld in dit beheertype kunnen niet als solitaire boom of verzameling van solitaire bomen
aangevraagd worden.
De bomenrij is minimaal 50 meter lang en bestaat uit minimaal 8 bomen per 100 meter.
Vlakvormige boomweides behoren niet tot dit beheertype.
Solitaire knotbomen of een rij knotbomen behoren tot het beheertype Knotboom.
Windsingels om boomgaarden en kwekerijen horen niet tot dit beheertype
Beheereisen
De bomen worden periodiek gesnoeid. Bomen worden gemiddeld eenmaal per 6 jaar gesnoeid. Bij
oudere bomen kan het snoeien zich beperken tot het verwijderen van dood hout;
Na het snoeien beslaat de blijvende kroon altijd minimaal tweederde deel beslaat van de totale lengte van
de boom;
Er mag geen snoeihout verbrand worden in de directe omgeving van het element;
Ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier) in het
element mogen middels een stobbenbehandeling bestreden worden;
De bomen mogen niet beschadigd worden door vee. Jonge bomen in een weiland (boomdijk) zijn
voorzien van een boomkorf of zijn uitgerasterd;
Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 15 juli en 15 maart.
Beheerpakketten
BR1 Bomenrij gemiddelde stamdiameter < 20 cm
BR2 Bomenrij gemiddelde stamdiameter 20-60 cm
BR3 Bomenrij gemiddelde stamdiameter > 60 cm
SB1 Solitaire boom stamdiameter < 20 cm
SB2 Solitaire boom stamdiameter 20-60 cm
SB3 Solitaire boom stamdiameter > 60 cm
De diameter van de stammen wordt op 1,0 meter boven het maaiveld bepaald en als het element uit
meerdere bomen bestaat wordt het element als geheel in een van de diameterklassen ingedeeld op basis
van de gemiddelde diameter van de bomen van het element.
Inrichting
Inrichting is mogelijk, maar alleen op die locaties waar deze elementen ook vroeger aanwezig waren en
worden aanbevolen door het veldloket. Hierbij houdt het veldloket rekening met de provinciale en
gemeentelijke landschapsplannen, -visies en -kaders.
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HB Hoogstamboomgaard
Instapeisen
Een hoogstamboomgaard is een verzameling van fruitbomen, met een stam van minimaal 1,50 meter
hoog en waarvan de onderbegroeiing bestaat uit een grazige vegetatie.
Een hoogstamboomgaard bestaat uit minimaal 10 fruitbomen en heeft een dichtheid van minimaal 50 en
maximaal 150 bomen per hectare.
Maximaal 10% van de fruitbomen bestaat uit walnoten.
Een hoogstamboomgaard is vaak in een cluster geplant en duidelijk afgescheiden van de omgeving.
Algemene beheerverplichting
Hoogstamfruitbomen worden periodiek gesnoeid en bij beweiding moet beschadiging van de bomen door
vee voorkomen worden.
Beheereisen
Indien het appel of peer betreft wordt de boom tenminste éénmaal per 2 jaar gesnoeid. Andere soorten
enkel vormsnoei indien nodig;
De grasvegetatie wordt jaarlijks gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd of de grasvegetatie wordt
beweid;
Er mag geen snoeihout verbrand worden in de directe omgeving van de bomen of versnipperd hout
verwerkt worden in de boomgaard;
Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen, behalve bij bestrijding van ongewenste houtsoorten
(Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier) middels een stobbenbehandeling,
en de pleksgewijze bestrijding van Akkerdistel, Ridderzuring en Brandnetel in het element gebruikt
worden;
De hoogstamfruitboom mag niet beschadigd worden door vee. Jonge bomen zijn voorzien van een
boomkorf; Bemesten met enkel vaste mest en bekalken van de boomgaard is toegestaan. Bij bemesten
van de boomgaard worden de fruitbomen en wortels niet beschadigd; Snoeiwerkzaamheden kunnen
gedurende het gehele jaar worden verricht.
Beheerpakket
HB Hoogstamboomgaard
Inrichting
Inrichting is mogelijk in een straal van 100 meter rondom historische gehuchten en boerderijen, alleen op
die locaties waar deze elementen ook vroeger aanwezig waren en worden aanbevolen door het veldloket.
Hierbij houdt het veldloket rekening met de provinciale en gemeentelijke landschapsplannen, -visies en kaders.
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WB Wandelpad over boerenland
Instapeisen
Een wandelpad over boerenland bestaat in beginsel uit een onverhard pad. Kleine gedeelten verhard pad
over particuliere gronden kunnen meegenomen worden als dit noodzakelijk is voor de
wandelpadenstructuur.
Het wandelpad heeft een breedte van maximaal 3 meter.
De paden zijn duidelijk gemarkeerd en zijn geschikt voor wandelaars met een normale conditie.
Het wandelpad vormt een onderdeel van een doorgaande en/of openbare wandelstructuur.
Beheereisen
Het wandelpad wordt zodanig beheerd dat een goede begaanbaarheid gewaarborgd is;
De voorzieningen die een onderdeel vormen van het wandelpad zoals bruggetjes, klaphekjes e.d. worden
in goede staat van onderhoud gehouden;
Het wandelpad is opengesteld van zonsopgang tot zonsondergang en jaarrond toegankelijk.
Beheerpakket
WB Wandelpad over boerenland
Inrichting
Inrichting is mogelijk.
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EG extensief grasland
Instapeisen
1. De beheereenheid bestaat uit grasland.
2. De beheereenheid is ten minste 0,5 hectare groot.
3. Cumulatie met alle beheerpakketten uitgesloten.
4. Het perceel mag niet met buizen zijn gedraineerd.
Beheereisen
1. Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is slechts toegestaan voor pleksgewijze bestrijding van
akkerdistel, ridderzuring en brandnetel.
2. De beheereenheid wordt niet bemest en er wordt geen bagger opgebracht.
3. Standweiden is het gehele jaar toegestaan met max. 2 GVE per hectare. Van 1 oktober tot 1 maart is
onbeperkt weiden toegestaan
4. Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid.
5. Ten noorden van de gemeentegrens van Sittard-Geleen mag het overloopniveau niet lager zijn dan 30
cm onder maaiveld (gemeten ten opzichte van het 10% laagste maaiveldniveau).
6. Natuurlijke overstroming behoort eventueel tot de mogelijkheden.
Beheerpakket
EG: extensief grasland
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GR bloemrijke grasrand
Instapeisen
De randen dienen langs wegen, fiets/wandel/ruiterpaden, (droge/natte) waterlopen, landschapselementen
of natuurgebieden te liggen.
Beheereisen
- De rand heeft een breedte van tenminste 3 en ten hoogste 12 meter en een lengte van
tenminste 25 meter; voor een rand langs een ecologische verbindingszone geldt echter een
breedte van ten hoogste 24 meter;
- De rand wordt ingezaaid met een in overleg met het veldloket samengesteld mengsel
met inheemse grassen, kruiden en bloemen of er worden éénmalig gunstige randvoorwaarden
gecreëerd voor een spontane ontwikkeling van de vegetatie.
- De rand wordt maximaal 2 en minimaal 1 maal per jaar gemaaid en het maaisel wordt binnen 15
dagen na het maaien afgevoerd; tussen 1 april en 1 juli is maaien niet toegestaan. De periode
tussen twee maaibeurten is minimaal 3 maanden;
- De rand wordt niet bemest en er wordt geen slootveegsel en/of – bagger opgebracht;
- De rand wordt niet beweid en bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig
dat zich op de grens van het element met het aanliggende landbouwperceel bevindt;
- Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v.
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse
duizendknoop;
- De rand wordt niet gebruikt als pad behoudens het incidentele gebruik als onderhoudspad voor
het schouwen van de aanliggende sloot of het uitvoeren van onderhoud aan het element zelf.
Beheerpakket
GR1 bloemrijke grasrand
Inrichting
Inrichting is mogelijk.
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GR extensieve bloemrijke grasrand
Instapeisen
De randen dienen langs wegen, fiets/wandel/ruiterpaden, (droge/natte) waterlopen, landschapselementen
of natuurgebieden te liggen.
Beheereisen
- De rand heeft een breedte van tenminste 3 en ten hoogste 12 meter en een lengte van
tenminste 25 meter; voor een rand langs een ecologische verbindingszone geldt een breedte
van ten hoogste 24 meter;
- De rand wordt ingezaaid met een in overleg met het veldloket samengesteld mengsel
met inheemse grassen, kruiden en bloemen of er worden éénmalig gunstige randvoorwaarden
gecreëerd voor een spontane ontwikkeling van de vegetatie.
- De rand wordt minimaal 1 keer per 6 jaar en maximaal 1 maal per jaar gemaaid waarbij niet
meer dan 80% van de oppervlakte gemaaid wordt en het maaisel wordt afgevoerd; de overige
20% van de rand wordt nooit gemaaid. Maaien is niet toegestaan tussen 1 april en 1 september.
- De rand wordt niet bemest en er wordt geen slootveegsel en/of – bagger opgebracht;
- De rand wordt niet beweid en bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig
dat zich op de grens van het element met het aanliggende landbouwperceel bevindt;
- Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v.
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse
duizendknoop;
- De rand wordt niet gebruikt als pad behoudens het incidentele gebruik als onderhoudspad voor
het schouwen van de aanliggende sloot of het uitvoeren van onderhoud aan het element zelf.
Beheerpakket
GR2 extensieve bloemrijke grasrand
Inrichting
Inrichting is mogelijk.
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GELE ZOEKGEBIEDEN
PO Poel en klein historisch water
Instapeisen
Zowel een poel als een klein historisch water is doorgaans een geïsoleerd stilstaand water dat gevoed
wordt door grond- en/of regenwater. Een poel mag in verbinding staan met sloten of greppels wanneer
sprake is van een natuurlijke eenheid die vrij afwatert. Veenputten mogen in verbinding staan met het
slotenstelsel in het gebied.
Het element heeft een oppervlakte van minimaal 0,5 en maximaal 50 are.
In Zuid-Limburg heeft een voortplantingspoel voor amfibieën een oppervlakte van minimaal 0,2 are.
Vijvers die een onderdeel zijn van een park of tuin, of daarin aangelegd worden, vallen niet onder dit
beheertype, maar onder het beheertype Historische tuin.
Wateren die onder de natuurbeheertypen zuur ven of hoogveenven of zwakgebufferd ven vallen horen
niet tot dit beheertype.
Sloten behoren niet tot dit beheertype.
Algemene beheerverplichting
De historische of natuurlijke contouren/vormen worden behouden. Dit is bijvoorbeeld belangrijk bij oude
elementen zoals pingoruïnes waarvan de randzones archeologisch belangrijk kunnen zijn. Hierbij gaat
het dan om de walachtige structuur rondom de plas. Maar het geldt ook bij de visvijvers. Dit beheertype
wordt periodiek opgeschoond om voldoende open water te behouden.
Beheereisen
Minimaal de helft van het natte oppervlakte van de poel bestaat in de lente uit open water. Voor behoud
van voldoende open water wordt het element periodiek opgeschoond. Incidenteel mag het element in de
zomerperiode droogvallen;
Vertrapping van de oevers bij het gebruik van het element als veedrinkpoel wordt voorkomen. Bij het
gebruik als veedrinkpoel is minimaal de helft van de oeverlengte uitgerasterd;
Maximaal 25% van de oeverlengte is begroeid met inheemse bomen en/of struiken;
Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in het element gebruikt worden;
Er mogen geen vissen of andere dieren (zoals eenden en ganzen) worden uitgezet of gekweekt;
Slootmaaisel of bagger mag niet verwerkt worden in het element;
Maai- en schoningswerkzaamheden worden verricht in de periode tussen 1 september en 15 oktober.
Beheerpakketten
PO1 Poel en klein historisch water < 175 m2
2
PO2 Poel en klein historisch water > 175 m
Inrichting
Inrichting is mogelijk, maar alleen op die locaties waar deze elementen ook vroeger aanwezig waren en
worden aanbevolen door het veldloket. Hierbij houdt het veldloket rekening met de provinciale en
gemeentelijke landschapsplannen, -visies en -kaders.
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HO Houtwal en houtsingel
Instapeisen
Een houtwal of houtsingel is een vrijliggend lijnvormig en aaneengesloten landschapselement, al dan niet
groeiend op een aarden wal, met een opgaande begroeiing van inheemse bomen en/of struiken. De
begroeiing wordt als hakhout beheerd.
De houtwal of houtsingel is minimaal 25 meter lang en maximaal 20 meter breed.
Elzensingels bestaande uit een enkele rij horen niet tot dit beheertype, maar tot het beheertype
Elzensingel.
Windsingels om boomgaarden en kwekerijen horen niet tot dit beheertype.
Algemene beheerverplichting
Houtwallen en houtsingels worden periodiek afgezet in een cyclus van éénmaal per 6-25 jaar, met
uitzondering van eventueel aanwezige overstaanders. Bij houtwallen wordt tevens het wallichaam in
stand gehouden en indien nodig hersteld.
Bij beheerpakket HO1 en HO3 wordt minimaal de helft van het element periodiek afgezet in een cyclus
van éénmaal per 6 jaar. Bij beheerpakket HO2 wordt minimaal een derde deel van het element afgezet in
een cyclus van éénmaal per 6 jaar.
Beheereisen
Tenminste 75% van de oppervlakte van het element wordt als hakhout beheerd en periodiek afgezet;
Snoeihout mag op stapels of rillen in het element verwerkt worden voor zover het de ondergroei en/of de
stoven niet schaadt;
Er mag geen snoeihout verbrand worden in of in de directe omgeving van het element en als snoeihout
versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element;
Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen, behalve bij bestrijding van ongewenste houtsoorten
(Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier) middels een stobbenbehandeling,
en meststoffen in het element gebruikt worden;
Het wallichaam wordt in stand gehouden als het element daarvan is voorzien;
Het element mag niet betreden en/of beschadigd worden door vee;
Slootmaaisel of bagger mag niet verwerkt worden in het element;
Het afzetten van het element wordt alleen verricht in de periode tussen 1 oktober en 15 maart.
Overhangende takken kunnen gedurende het gehele jaar worden teruggesnoeid.
Beheerpakketten
HO1 Houtsingel en houtwal
Minimaal de helft van het element wordt periodiek afgezet in een cyclus van éénmaal per 6 jaar.
HO2 Hoge houtwal
Minimaal een derde deel van het element wordt periodiek afgezet in een cyclus van éénmaal per 6 jaar.
Tussentijds mogen overhangende takken gesnoeid worden;
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Het wallichaam is minimaal 0,8 meter hoog en de kruidachtige vegetatie van de steile walkanten wordt
gemaaid;
Aan de voet van het wallichaam ligt een greppel die in stand wordt gehouden.
HO3 Holle weg en graft
Het element is gelegen op het talud van een holle weg of graft ten zuiden van de gemeentegrens EchtSusteren;
Minimaal de helft van het element wordt periodiek afgezet in een cyclus van éénmaal per 6 jaar.
Inrichting
Inrichting is mogelijk, maar alleen op die locaties waar deze elementen ook vroeger aanwezig waren en
worden aanbevolen door het veldloket. Hierbij houdt het veldloket rekening met de provinciale en
gemeentelijke landschapsplannen, -visies en -kaders.
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KS Knip- of scheerheg
Instapeisen
Een knip- of scheerheg is een vrijliggend lijnvormig landschapselement, met een aaneengesloten
begroeiing van inheemse bomen en/of struiken, dat wordt geknipt of geschoren.
Een knip- of scheerheg is minimaal 25 meter lang.
Een knip- of scheerheg kan periodiek gevlochten worden.
Windsingels om boomgaarden en kwekerijen horen niet tot dit beheertype.
Algemene beheerverplichting
Een knip- of scheerheg wordt jaarlijks of minimaal eenmaal per 3 jaar geknipt of geschoren.
Snoeimateriaal mag blijven liggen voor zover dat het element of de ondergroei niet schaadt.
Beheereisen
Snoeimateriaal mag blijven liggen voor zover dat het element of de ondergroei niet schaadt;
Er mag geen snoeihout verbrand worden in of in de directe omgeving van het element;
Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen, behalve bij bestrijding van ongewenste houtsoorten
(Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier) middels een stobbenbehandeling,
en meststoffen in het element gebruikt worden;
Het element mag niet betreden en/of beschadigd worden door vee;
Het element mag niet worden geklepeld.
Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 15 juni en 15 maart.
Beheerpakketten
KS1 Knip- en scheerheg jaarlijkse cyclus
De heg wordt eenmaal per jaar geknipt of geschoren . Na het knippen/scheren heeft de heg een hoogte
van minimaal 0,8 meter.
KS2 Knip- en scheerheg 3 jaarlijkse cyclus
De heg bestaat voor meer dan 50% uit meidoorn en wordt om de 3 jaar geknipt of geschoren. Na het
knippen/scheren heeft de heg een hoogte van minimaal 1,0 meter en een breedte van minimaal 0,8
meter.
Inrichting
Inrichting is mogelijk, maar alleen op die locaties waar deze elementen ook vroeger aanwezig waren en
worden aanbevolen door het veldloket. Hierbij houdt het veldloket rekening met de provinciale en
gemeentelijke landschapsplannen, -visies en -kaders.
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LA Laan
Instapeisen
Een laan is een weg of pad, die aan beide zijden met een of meerdere rijen bomen is beplant en is
bedoeld en aangelegd als laan.
Bij een laan gaat het meestal om bomen van dezelfde soort en leeftijd en er is sprake van een
herkenbaar en regelmatig plantverband.
Onder dit beheertype vallen ook dijken met een weg, bovenop de kruin van de dijk, die aan beide zijden
met bomen is beplant.
Een laan is minimaal 50 meter lang.
Losse bomenrijen horen niet tot dit beheertype, maar tot het beheertype Bomenrij/solitaire boom.
Algemene beheerverplichting
Laanbeheer is een intensieve beheervorm. Systematische boomcontrole is nodig om de veiligheid van de
laan te garanderen. Opsnoeien van de bomen behoort tot het reguliere onderhoud.
Beginnen bomen in de laan uit te vallen, kan op een gegeven moment gekozen worden voor verjonging
van een laan. Dit betekent het opnieuw inplanten van het laantracé met bomen van dezelfde soort en
leeftijd, op regelmatige afstand van elkaar. Het kan in bosgebieden nodig zijn de jonge aanplant te
beschermen tegen vraat en vrij te stellen om voldoende licht toe te laten.
Beheereisen
De bomen worden periodiek gesnoeid;
Er mag geen snoeihout verbrand worden in of in de directe omgeving van het element;
Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen, behalve bij bestrijding van ongewenste houtsoorten
(Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier) middels een stobbenbehandeling,
en meststoffen in het element gebruikt worden;
De bomen mogen niet beschadigd worden door vee;
Slootmaaisel of bagger mag niet verwerkt worden in het element;
Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 15 juli en 15 maart.
Beheerpakketten
LA1 Laan stamdiameter < 20 cm
LA2 Laan stamdiameter 20-60 cm
LA3 Laan stamdiameter > 60 cm
De diameter van de stammen wordt op 1,0 meter boven het maaiveld bepaald en element wordt als
geheel in een van de diameterklassen ingedeeld op basis van de gemiddelde diameter van de bomen
van het element.
Inrichting
Inrichting is mogelijk, maar alleen op die locaties waar deze elementen ook vroeger aanwezig waren en
worden aanbevolen door het veldloket. Hierbij houdt het veldloket rekening met de provinciale en
gemeentelijke landschapsplannen, -visies en -kaders.
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KB Knotboom
Instapeisen
Een knotboom is een inheemse loofboom, waarvan de stam periodiek op een hoogte van minimaal 1,0
meter boven maaiveld wordt afgezet (geknot).
Knotbomen worden aangetroffen als solitaire boom, in rijen of in kleine groepen. Een kleine groep bestaat
uit maximaal 20 bomen.
Vlakvormige elementen met knotbomen, behoudens kleine groepen, horen niet tot dit beheertype maar
kunnen mogelijk gerangschikt worden onder het beheertype Hakhoutbosje,mits voldaan wordt aan de
eisen van dit beheertype.
Algemene beheerverplichting
Een knotboom wordt periodiek geknot. Knoteiken en knotessen worden geknot in een cyclus van
éénmaal per 6 jaar. Knotwilgen en knotpopulieren worden gemiddeld éénmaal in de vier jaar geknot.
Beheereisen
Knotwilgen, -elzen, -essen en -populieren worden in een cyclus van éénmaal per 6 jaar geknot. Van
knoteiken en -haagbeuken wordt minimaal de helft geknot in een cyclus van eenmaal per 6 jaar;
Er mag geen snoeihout verbrandt worden in de directe omgeving van de knotboom;
De boom mag niet beschadigd worden door vee;
Knotwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 1 oktober en 15 maart.
Beheerpakketten
KB1 Knotboom stamdiameter < 20 cm
KB2 Knotboom stamdiameter 20-60 cm
KB3 Knotboom stamdiameter > 60 cm
De diameter van de stammen wordt op 1,0 meter boven het maaiveld bepaald en als het element uit
meerdere knotbomen bestaat wordt het element als geheel in een van de diameterklassen ingedeeld op
basis van de gemiddelde diameter van de bomen van het element.
Inrichting
Inrichting is mogelijk, maar alleen op die locaties waar deze elementen ook vroeger aanwezig waren en
worden aanbevolen door het veldloket. Hierbij houdt het veldloket rekening met de provinciale en
gemeentelijke landschapsplannen, -visies en -kaders.
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SR Struweelrand
Instapeisen
Een struweelrand is een aaneengesloten rand met een mozaïek van struweel (bramen en/of andere
inheemse bomen of struiken) en een kruidachtige begroeiing van inheemse grassen en kruiden die zich
spontaan kan ontwikkelen.
De rand is minimaal 25 meter lang en maximaal 20 meter breed.
Maximaal 50% van de oppervlakte van de rand wordt ingenomen door inheemse bomen en/of struiken.
De struweelrand kan langs een bosrand of een landschapselement liggen maar ook vrij in het veld,
bijvoorbeeld langs een perceelsrand.
Beheereisen
Periodiek wordt de begroeiing gemaaid en/of afgezet;
50% van de oppervlakte van de rand bestaande uit een kruidachtige begroeiing van inheemse grassen
en kruiden mag periodiek gemaaid worden met een cyclus van maximaal éénmaal per 6 jaar. Het maaisel
wordt afgevoerd;
Snoeihout mag op stapels of rillen in het element verwerkt worden voor zover het de ondergroei en/of de
stoven niet schaadt;
Er mag geen snoeihout verbrand worden in of in de directe omgeving van het element, en als snoeihout
versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element;
Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen, behalve bij bestrijding van ongewenste houtsoorten
(Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier) middels een stobbenbehandeling
en de pleksgewijze bestrijding van Akkerdistel, Ridderzuring en Brandnetel, en meststoffen in het element
gebruikt worden.
Slootmaaisel of bagger mag niet verwerkt worden in het element;
Het element mag niet betreden en/of beschadigd worden door vee;
Maaiwerkzaamheden worden uitgevoerd tussen 15 juli en 15 maart en het afzetten van struweel wordt
alleen verricht in de periode tussen 1 november en 15 maart.
Beheerpakket
SR Struweelrand
Inrichting
Inrichting is mogelijk, maar alleen op die locaties waar deze elementen ook vroeger aanwezig waren en
worden aanbevolen door het veldloket. Hierbij houdt het veldloket rekening met de provinciale en
gemeentelijke landschapsplannen, -visies en -kaders.
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BR/SB Bomenrij en solitaire boom
Instapeisen
Een bomenrij/solitaire boom is een vrijliggend landschapselement van inheemse loofbomen dat niet kan
worden gerangschikt onder andere beheertypes van deze index.
Bedoeld worden solitaire bomen of bomen in een groep of rij staande op of langs landbouwgrond.
Bomen die een onderdeel vormen van een ander beheertype van deze index of deel uitmaken van een
bomenrij als bedoeld in dit beheertype kunnen niet als solitaire boom of verzameling van solitaire bomen
aangevraagd worden.
De bomenrij is minimaal 50 meter lang en bestaat uit minimaal 8 bomen per 100 meter.
Vlakvormige boomweides behoren niet tot dit beheertype.
Solitaire knotbomen of een rij knotbomen behoren tot het beheertype L01.08 Knotboom.
Windsingels om boomgaarden en kwekerijen horen niet tot dit beheertype
Beheereisen
De bomen worden periodiek gesnoeid. Bomen worden gemiddeld eenmaal per 6 jaar gesnoeid. Bij
oudere bomen kan het snoeien zich beperken tot het verwijderen van dood hout;
Na het snoeien beslaat de blijvende kroon altijd minimaal tweederde deel beslaat van de totale lengte van
de boom;
Er mag geen snoeihout verbrand worden in de directe omgeving van het element;
Ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier) in het
element mogen middels een stobbenbehandeling bestreden worden;
De bomen mogen niet beschadigd worden door vee. Jonge bomen in een weiland (boomdijk) zijn
voorzien van een boomkorf of zijn uitgerasterd;
Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 15 juli en 15 maart.
Beheerpakketten
BR1 Bomenrij gemiddelde stamdiameter < 20 cm
BR2 Bomenrij gemiddelde stamdiameter 20-60 cm
BR3 Bomenrij gemiddelde stamdiameter > 60 cm
SB1 Solitaire boom stamdiameter < 20 cm
SB2 Solitaire boom stamdiameter 20-60 cm
SB3 Solitaire boom stamdiameter > 60 cm
De diameter van de stammen wordt op 1,0 meter boven het maaiveld bepaald en als het element uit
meerdere bomen bestaat wordt het element als geheel in een van de diameterklassen ingedeeld op basis
van de gemiddelde diameter van de bomen van het element.
Inrichting
Inrichting is mogelijk, maar alleen op die locaties waar deze elementen ook vroeger aanwezig waren en
worden aanbevolen door het veldloket. Hierbij houdt het veldloket rekening met de provinciale en
gemeentelijke landschapsplannen, -visies en -kaders.
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HB Hoogstamboomgaard
Instapeisen
Een hoogstamboomgaard is een verzameling van fruitbomen, met een stam van minimaal 1,50 meter
hoog en waarvan de onderbegroeiing bestaat uit een grazige vegetatie.
Een hoogstamboomgaard bestaat uit minimaal 10 fruitbomen en heeft een dichtheid van minimaal 50 en
maximaal 150 bomen per hectare.
Maximaal 10% van de fruitbomen bestaat uit walnoten.
Een hoogstamboomgaard is vaak in een cluster geplant en duidelijk afgescheiden van de omgeving.
Algemene beheerverplichting
Hoogstamfruitbomen worden periodiek gesnoeid en bij beweiding moet beschadiging van de bomen door
vee voorkomen worden.
Beheereisen
Indien het appel of peer betreft wordt de boom tenminste éénmaal per 2 jaar gesnoeid. Andere soorten
enkel vormsnoei indien nodig;
De grasvegetatie wordt jaarlijks gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd of de grasvegetatie wordt
beweid;
Er mag geen snoeihout verbrand worden in de directe omgeving van de bomen of versnipperd hout
verwerkt worden in de boomgaard;
Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen, behalve bij bestrijding van ongewenste houtsoorten
(Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier) middels een stobbenbehandeling,
en de pleksgewijze bestrijding van Akkerdistel, Ridderzuring en Brandnetel in het element gebruikt
worden;
De hoogstamfruitboom mag niet beschadigd worden door vee. Jonge bomen zijn voorzien van een
boomkorf; Bemesten met enkel vaste mest en bekalken van de boomgaard is toegestaan. Bij bemesten
van de boomgaard worden de fruitbomen en wortels niet beschadigd; Snoeiwerkzaamheden kunnen
gedurende het gehele jaar worden verricht.
Beheerpakket
HB Hoogstamboomgaard
Inrichting
Inrichting is mogelijk, maar alleen op die locaties waar deze elementen ook vroeger aanwezig waren en
worden aanbevolen door het veldloket. Hierbij houdt het veldloket rekening met de provinciale en
gemeentelijke landschapsplannen, -visies en -kaders.
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WB Wandelpad over boerenland
Instapeisen
Een wandelpad over boerenland bestaat in beginsel uit een onverhard pad. Kleine gedeelten verhard pad
over particuliere gronden kunnen meegenomen worden als dit noodzakelijk is voor de
wandelpadenstructuur.
Het wandelpad heeft een breedte van maximaal 3 meter.
De paden zijn duidelijk gemarkeerd en zijn geschikt voor wandelaars met een normale conditie.
Het wandelpad vormt een onderdeel van een doorgaande en/of openbare wandelstructuur.
Beheereisen
Het wandelpad wordt zodanig beheerd dat een goede begaanbaarheid gewaarborgd is;
De voorzieningen die een onderdeel vormen van het wandelpad zoals bruggetjes, klaphekjes e.d. worden
in goede staat van onderhoud gehouden;
Het wandelpad is opengesteld van zonsopgang tot zonsondergang en jaarrond toegankelijk.
Beheerpakket
WB Wandelpad over boerenland
Inrichting
Inrichting is mogelijk.
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EA extensief akkerland
Instapeisen
1. De beheereenheid bestaat uit bouwland
2. De beheereenheid is minimaal 12 meter breed en heeft een minimale oppervlakte van 0.3 ha.
3. Cumulatie met alle beheerpakketten uitgesloten
4. In het jaar voorafgaand aan het contract moet u op bedrijfsniveau minimaal 4 verschillende gewassen
telen, waaronder graan. Braakliggende grond beschouwen we als een gewas.
Beheereisen
1. De volgende begroeiing is door inzaai aanwezig: een mengsel van grassen, granen (niet zijnde maïs of
graanstoppel), kruiden en bloemen. Door het veldloket wordt bepaald welke zaaimengsels en welke
zaaidichtheden mogen worden gebruikt.
2. 20-70% van de beheereenheid dient jaarlijks te worden gemaaid tussen 1 maart en 15 september.
Delen die opnieuw zijn ingezaaid hoeven in hetzelfde voorjaar niet te worden gemaaid. Het maaien mag
niet gebeuren door klepelen. Het beheer wordt strooksgewijs uitgevoerd volgens onderstaande varianten.
3. Mechanische en chemische onkruidbestrijding zijn niet toegestaan, met uitzondering van pleksgewijze
bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, haagwinde of kleefkruid.
4. De beheereenheid mag niet worden beweid, bemest of als wendakker worden gebruikt.

Beheerpakket:
EA1: extensief akkerland (zandgrond)
In het derde of vierde jaar dient de gehele beheereenheid opnieuw ingezaaid te worden met een door het
veldloket voorgeschreven zaaimengsel.
EA2: extensief akkerland (klei/lössgrond)
In het derde of vierde jaar dient de gehele beheereenheid opnieuw ingezaaid te worden met een door het
veldloket voorgeschreven zaaimengsel
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GR bloemrijke grasrand
Instapeisen
De randen dienen langs wegen, fiets/wandel/ruiterpaden, (droge/natte) waterlopen, landschapselementen
of natuurgebieden te liggen.
Beheereisen
- De rand heeft een breedte van tenminste 3 en ten hoogste 12 meter en een lengte van
tenminste 25 meter; voor een rand langs een ecologische verbindingszone geldt echter een
breedte van ten hoogste 24 meter;
- De rand wordt ingezaaid met een in overleg met het veldloket samengesteld mengsel
met inheemse grassen, kruiden en bloemen of er worden éénmalig gunstige randvoorwaarden
gecreëerd voor een spontane ontwikkeling van de vegetatie.
- De rand wordt maximaal 2 en minimaal 1 maal per jaar gemaaid en het maaisel wordt binnen 15
dagen na het maaien afgevoerd; tussen 1 april en 1 juli is maaien niet toegestaan. De periode
tussen twee maaibeurten is minimaal 3 maanden;
- De rand wordt niet bemest en er wordt geen slootveegsel en/of – bagger opgebracht;
- De rand wordt niet beweid en bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig
dat zich op de grens van het element met het aanliggende landbouwperceel bevindt;
- Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v.
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse
duizendknoop;
- De rand wordt niet gebruikt als pad behoudens het incidentele gebruik als onderhoudspad voor
het schouwen van de aanliggende sloot of het uitvoeren van onderhoud aan het element zelf.
Beheerpakket
GR1 bloemrijke grasrand
Inrichting
Inrichting is mogelijk.
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GR extensieve bloemrijke grasrand
Instapeisen
De randen dienen langs wegen, fiets/wandel/ruiterpaden, (droge/natte) waterlopen, landschapselementen
of natuurgebieden te liggen.
Beheereisen
- De rand heeft een breedte van tenminste 3 en ten hoogste 12 meter en een lengte van
tenminste 25 meter; voor een rand langs een ecologische verbindingszone geldt een breedte
van ten hoogste 24 meter;
- De rand wordt ingezaaid met een in overleg met het veldloket samengesteld mengsel
met inheemse grassen, kruiden en bloemen of er worden éénmalig gunstige randvoorwaarden
gecreëerd voor een spontane ontwikkeling van de vegetatie.
- De rand wordt minimaal 1 keer per 6 jaar en maximaal 1 maal per jaar gemaaid waarbij niet
meer dan 80% van de oppervlakte gemaaid wordt en het maaisel wordt afgevoerd; de overige
20% van de rand wordt nooit gemaaid. Maaien is niet toegestaan tussen 1 april en 1 september.
- De rand wordt niet bemest en er wordt geen slootveegsel en/of – bagger opgebracht;
- De rand wordt niet beweid en bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig
dat zich op de grens van het element met het aanliggende landbouwperceel bevindt;
- Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v.
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse
duizendknoop;
- De rand wordt niet gebruikt als pad behoudens het incidentele gebruik als onderhoudspad voor
het schouwen van de aanliggende sloot of het uitvoeren van onderhoud aan het element zelf.
Beheerpakket
GR2 extensieve bloemrijke grasrand
Inrichting
Inrichting is mogelijk.
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AR bloemrijke akkerrand
Instapeisen
1. De beheerseenheid is in gebruik als bouwland.
2. De beheerseenheid heeft een oppervlakte van minimaal 0,3 ha.
3. Cumulatie met alle beheerpakketten is uitgesloten.
4. De randen dienen langs wegen, fiets/wandel/ruiterpaden, (droge/natte) waterlopen,
landschapselementen of natuurgebieden te liggen.
Beheereisen
1. Op de beheereenheid wordt in de beheerperiode een mengsel van graan (dus geen
mais), bloemen, grassen en kruiden verbouwd.
2. In de beheereenheid vindt geen mechanische onkruidbestrijding plaats vanaf het zaaien
(bij zomergraan) of vanaf 1 april (bij wintergraan) tot de oogst en is het gebruik van
chemische onkruidbestrijdingsmiddelen niet toegestaan, met uitzondering van pleksgewijze
bestrijding van haarden met akkerdistel, ridderzuring of kleefkruid.
3. Bemesting en beweiding van de beheereenheid is niet toegestaan.
4. De beheereenheid mag niet als wendakker gebruikt worden
Beheerpakket:
AR: bloemrijke akkerrand

110214-0129

43

110214-0129

44

BRUINE ZOEKGEBIEDEN
SR Struweelrand
Instapeisen
Een struweelrand is een aaneengesloten rand met een mozaïek van struweel (bramen en/of andere
inheemse bomen of struiken) en een kruidachtige begroeiing van inheemse grassen en kruiden die zich
spontaan kan ontwikkelen.
De rand is minimaal 25 meter lang en maximaal 20 meter breed.
Maximaal 50% van de oppervlakte van de rand wordt ingenomen door inheemse bomen en/of struiken.
De struweelrand kan langs een bosrand of een landschapselement liggen maar ook vrij in het veld,
bijvoorbeeld langs een perceelsrand.
Beheereisen
Periodiek wordt de begroeiing gemaaid en/of afgezet;
50% van de oppervlakte van de rand bestaande uit een kruidachtige begroeiing van inheemse grassen
en kruiden mag periodiek gemaaid worden met een cyclus van maximaal éénmaal per 6 jaar. Het maaisel
wordt afgevoerd;
Snoeihout mag op stapels of rillen in het element verwerkt worden voor zover het de ondergroei en/of de
stoven niet schaadt;
Er mag geen snoeihout verbrand worden in of in de directe omgeving van het element, en als snoeihout
versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element;
Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen, behalve bij bestrijding van ongewenste houtsoorten
(Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier) middels een stobbenbehandeling
en de pleksgewijze bestrijding van Akkerdistel, Ridderzuring en Brandnetel, en meststoffen in het element
gebruikt worden.
Slootmaaisel of bagger mag niet verwerkt worden in het element;
Het element mag niet betreden en/of beschadigd worden door vee;
Maaiwerkzaamheden worden uitgevoerd tussen 15 juli en 15 maart en het afzetten van struweel wordt
alleen verricht in de periode tussen 1 november en 15 maart.
Beheerpakket
SR Struweelrand
Inrichting
Inrichting is mogelijk, maar alleen op die locaties waar deze elementen ook vroeger aanwezig waren en
worden aanbevolen door het veldloket. Hierbij houdt het veldloket rekening met de provinciale en
gemeentelijke landschapsplannen, -visies en -kaders.

110214-0129

45

KS Knip- of scheerheg
Instapeisen
Een knip- of scheerheg is een vrijliggend lijnvormig landschapselement, met een aaneengesloten
begroeiing van inheemse bomen en/of struiken, dat wordt geknipt of geschoren.
Een knip- of scheerheg is minimaal 25 meter lang.
Een knip- of scheerheg kan periodiek gevlochten worden.
Windsingels om boomgaarden en kwekerijen horen niet tot dit beheertype.
Algemene beheerverplichting
Een knip- of scheerheg wordt jaarlijks of minimaal eenmaal per 3 jaar geknipt of geschoren.
Snoeimateriaal mag blijven liggen voor zover dat het element of de ondergroei niet schaadt.
Beheereisen
Snoeimateriaal mag blijven liggen voor zover dat het element of de ondergroei niet schaadt;
Er mag geen snoeihout verbrand worden in of in de directe omgeving van het element;
Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen, behalve bij bestrijding van ongewenste houtsoorten
(Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier) middels een stobbenbehandeling,
en meststoffen in het element gebruikt worden;
Het element mag niet betreden en/of beschadigd worden door vee;
Het element mag niet worden geklepeld.
Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 15 juni en 15 maart.
Beheerpakketten
KS1 Knip- en scheerheg jaarlijkse cyclus
De heg wordt eenmaal per jaar geknipt of geschoren . Na het knippen/scheren heeft de heg een hoogte
van minimaal 0,8 meter.
KS2 Knip- en scheerheg 3 jaarlijkse cyclus
De heg bestaat voor meer dan 50% uit meidoorn en wordt om de 3 jaar geknipt of geschoren. Na het
knippen/scheren heeft de heg een hoogte van minimaal 1,0 meter en een breedte van minimaal 0,8
meter.
Inrichting
Inrichting is mogelijk in een straal van 100 meter rondom historische gehuchten en boerderijen, alleen op
die locaties waar deze elementen ook vroeger aanwezig waren en worden aanbevolen door het veldloket.
Hierbij houdt het veldloket rekening met de provinciale en gemeentelijke landschapsplannen, -visies en kaders.
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HB Hoogstamboomgaard
Instapeisen
Een hoogstamboomgaard is een verzameling van fruitbomen, met een stam van minimaal 1,50 meter
hoog en waarvan de onderbegroeiing bestaat uit een grazige vegetatie.
Een hoogstamboomgaard bestaat uit minimaal 10 fruitbomen en heeft een dichtheid van minimaal 50 en
maximaal 150 bomen per hectare.
Maximaal 10% van de fruitbomen bestaat uit walnoten.
Een hoogstamboomgaard is vaak in een cluster geplant en duidelijk afgescheiden van de omgeving.
Algemene beheerverplichting
Hoogstamfruitbomen worden periodiek gesnoeid en bij beweiding moet beschadiging van de bomen door
vee voorkomen worden.
Beheereisen
Indien het appel of peer betreft wordt de boom tenminste éénmaal per 2 jaar gesnoeid. Andere soorten
enkel vormsnoei indien nodig;
De grasvegetatie wordt jaarlijks gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd of de grasvegetatie wordt
beweid;
Er mag geen snoeihout verbrand worden in de directe omgeving van de bomen of versnipperd hout
verwerkt worden in de boomgaard;
Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen, behalve bij bestrijding van ongewenste houtsoorten
(Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier) middels een stobbenbehandeling,
en de pleksgewijze bestrijding van Akkerdistel, Ridderzuring en Brandnetel in het element gebruikt
worden;
De hoogstamfruitboom mag niet beschadigd worden door vee. Jonge bomen zijn voorzien van een
boomkorf; Bemesten met enkel vaste mest en bekalken van de boomgaard is toegestaan. Bij bemesten
van de boomgaard worden de fruitbomen en wortels niet beschadigd; Snoeiwerkzaamheden kunnen
gedurende het gehele jaar worden verricht.
Beheerpakket
HB Hoogstamboomgaard
Inrichting
Inrichting is mogelijk in een straal van 100 meter rondom historische gehuchten en boerderijen, alleen op
die locaties waar deze elementen ook vroeger aanwezig waren en worden aanbevolen door het veldloket.
Hierbij houdt het veldloket rekening met de provinciale en gemeentelijke landschapsplannen, -visies en kaders.
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WB Wandelpad over boerenland
Instapeisen
Een wandelpad over boerenland bestaat in beginsel uit een onverhard pad. Kleine gedeelten verhard pad
over particuliere gronden kunnen meegenomen worden als dit noodzakelijk is voor de
wandelpadenstructuur.
Het wandelpad heeft een breedte van maximaal 3 meter.
De paden zijn duidelijk gemarkeerd en zijn geschikt voor wandelaars met een normale conditie.
Het wandelpad vormt een onderdeel van een doorgaande en/of openbare wandelstructuur.
Beheereisen
Het wandelpad wordt zodanig beheerd dat een goede begaanbaarheid gewaarborgd is;
De voorzieningen die een onderdeel vormen van het wandelpad zoals bruggetjes, klaphekjes e.d. worden
in goede staat van onderhoud gehouden;
Het wandelpad is opengesteld van zonsopgang tot zonsondergang en jaarrond toegankelijk.
Beheerpakket
WB Wandelpad over boerenland
Inrichting
Inrichting is mogelijk.
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AR bloemrijke akkerrand
Instapeisen
1. De beheerseenheid is in gebruik als bouwland.
2. De beheerseenheid heeft een oppervlakte van minimaal 0,3 ha.
3. Cumulatie met alle beheerpakketten is uitgesloten.
4. De randen dienen langs wegen, fiets/wandel/ruiterpaden, (droge/natte) waterlopen,
landschapselementen of natuurgebieden te liggen.
Beheereisen
1. Op de beheereenheid wordt in de beheerperiode een mengsel van graan (dus geen
mais), bloemen, grassen en kruiden verbouwd.
2. In de beheereenheid vindt geen mechanische onkruidbestrijding plaats vanaf het zaaien
(bij zomergraan) of vanaf 1 april (bij wintergraan) tot de oogst en is het gebruik van
chemische onkruidbestrijdingsmiddelen niet toegestaan, met uitzondering van pleksgewijze
bestrijding van haarden met akkerdistel, ridderzuring of kleefkruid.
3. Bemesting en beweiding van de beheereenheid is niet toegestaan.
4. De beheereenheid mag niet als wendakker gebruikt worden
Beheerpakket:
AR: Bloemrijke akkerrand
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Voor subsidie in aanmerking komende
groenblauwe diensten pakketten in het
Waterschapsgebied Peel en Maasvallei,
Noord- en Midden-Limburg (kaart 1b)
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BLAUWE ZOEKGEBIEDEN
PO Poel en klein historisch water
Instapeisen
Zowel een poel als een klein historisch water is doorgaans een geïsoleerd stilstaand water dat gevoed
wordt door grond- en/of regenwater. Een poel mag in verbinding staan met sloten of greppels wanneer
sprake is van een natuurlijke eenheid die vrij afwatert. Veenputten mogen in verbinding staan met het
slotenstelsel in het gebied.
Het element heeft een oppervlakte van minimaal 0,5 en maximaal 50 are.
In Zuid-Limburg heeft een voortplantingspoel voor amfibieën een oppervlakte van minimaal 0,2 are.
Vijvers die een onderdeel zijn van een park of tuin, of daarin aangelegd worden, vallen niet onder dit
beheertype, maar onder het beheertype Historische tuin.
Wateren die onder de natuurbeheertypen zuur ven of hoogveenven of zwakgebufferd ven vallen horen
niet tot dit beheertype.
Sloten behoren niet tot dit beheertype.
Algemene beheerverplichting
De historische of natuurlijke contouren/vormen worden behouden. Dit is bijvoorbeeld belangrijk bij oude
elementen zoals pingoruïnes waarvan de randzones archeologisch belangrijk kunnen zijn. Hierbij gaat
het dan om de walachtige structuur rondom de plas. Maar het geldt ook bij de visvijvers. Dit beheertype
wordt periodiek opgeschoond om voldoende open water te behouden.
Beheereisen
Minimaal de helft van het natte oppervlakte van de poel bestaat in de lente uit open water. Voor behoud
van voldoende open water wordt het element periodiek opgeschoond. Incidenteel mag het element in de
zomerperiode droogvallen;
Vertrapping van de oevers bij het gebruik van het element als veedrinkpoel wordt voorkomen. Bij het
gebruik als veedrinkpoel is minimaal de helft van de oeverlengte uitgerasterd;
Maximaal 25% van de oeverlengte is begroeid met inheemse bomen en/of struiken;
Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in het element gebruikt worden;
Er mogen geen vissen of andere dieren (zoals eenden en ganzen) worden uitgezet of gekweekt;
Slootmaaisel of bagger mag niet verwerkt worden in het element;
Maai- en schoningswerkzaamheden worden verricht in de periode tussen 1 september en 15 oktober.
Beheerpakketten
PO1 Poel en klein historisch water < 175 m2
PO2 Poel en klein historisch water > 175 m2
Inrichting
Inrichting is mogelijk, maar alleen op die locaties waar deze elementen ook vroeger aanwezig waren en
worden aanbevolen door het veldloket. Hierbij houdt het veldloket rekening met de provinciale en
gemeentelijke landschapsplannen, -visies en -kaders.
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EL Elzensingel
Instapeisen
Een elzensingel is een vrijliggend lijnvormig en aaneengesloten éénrijig landschapselement dat
grotendeels bestaat uit Zwarte els en als hakhout wordt beheerd.
Een elzensingel is minimaal 25 meter lang.
Losse bomenrijen horen niet tot dit beheertype, maar tot het beheertype Bomenrij/solitaire boom.
Windsingels om boomgaarden en kwekerijen horen niet tot dit beheertype.
Algemene beheerverplichting
Minimaal drie vierde deel van de Elzensingels worden periodiek afgezet in een cyclus van eenmaal in de
6 jaar.
Beheereisen
75% van de lengte van het element wordt als hakhout beheerd;
Het hakhout wordt periodiek afgezet in een cyclus van éénmaal per 6 jaar. Tussentijds mogen
overhangende takken worden gesnoeid;
Het snoeihout mag niet in het element verwerkt worden;
Er mag geen snoeihout verbrand worden in of in de directe omgeving van het element en als snoeihout
versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element;
Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen, behalve bij bestrijding van ongewenste houtsoorten
(Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier) middels een stobbenbehandeling,
en meststoffen in het element gebruikt worden;
Het element mag niet betreden en/of beschadigd worden door vee;
Slootmaaisel of bagger mag niet verwerkt worden in het element;
Het afzetten van het element wordt alleen verricht in de periode tussen 1 oktober en 15 maart.
Beheerpakketten
EL1 Elzensingel bedekking 30-50%
EL2 Elzensingel bedekking 50%-75%
EL3 Elzensingel bedekking > 75%
Inrichting
Inrichting is mogelijk, maar alleen op die locaties waar deze elementen ook vroeger aanwezig waren en
worden aanbevolen door het veldloket. Hierbij houdt het veldloket rekening met de provinciale en
gemeentelijke landschapsplannen, -visies en -kaders.
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BO Bossingel en bosje
Instapeisen
Een bossingel is een vrijliggend lijnvormig en aaneengesloten landschapselement met een opgaande
begroeiing van inheemse bomen en struiken.
Een bossingel is minimaal 25 meter lang en maximaal 20 meter breed.
Een bosje is een vrijliggend vlakvormig en aaneengesloten landschapselement met een opgaande
begroeiing van inheemse bomen en struiken.
Een bosje is minimaal 2,0 are en maximaal 1 hectare groot.
Algemene beheerverplichting
Bossingels en bosjes worden in de tijd onregelmatig periodiek gedund of gesnoeid.
Beheereisen
Het element wordt als bos met hoog opgaande bomen beheerd;
Het element wordt periodiek gedund en overhangende takken kunnen het gehele jaar worden gesnoeid;
Randen van het element kunnen als hakhout beheerd worden;
Snoeihout mag op stapels of rillen in het element verwerkt worden voor zover het de ondergroei en/of de
stoven niet schaadt;
Er mag geen snoeihout verbrand worden in of in de directe omgeving van het element, en als snoeihout
versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element;
Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen, behalve bij bestrijding van ongewenste houtsoorten
(Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier) middels een stobbenbehandeling,
en meststoffen in het element gebruikt worden ;
Het element mag niet betreden en/of beschadigd worden door vee;
Slootmaaisel of bagger mag niet verwerkt worden in het element;
Dunningswerkzaamheden en het eventueel terugzetten van hakhout worden alleen verricht in de periode
tussen 1 oktober en 15 maart.
Beheerpakket
BO Bossingel en bosje
Inrichting
Inrichting is mogelijk, maar alleen op die locaties waar deze elementen ook vroeger aanwezig waren en
worden aanbevolen door het veldloket. Hierbij houdt het veldloket rekening met de provinciale en
gemeentelijke landschapsplannen, -visies en -kaders.
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SH Struweelhaag
Instapeisen
Een struweelhaag is een vrijliggend lijnvormig landschapselement met een aaneengesloten opgaande
begroeiing van inheemse, overwegend doornachtige, struiken.
Een struweelhaag is minimaal 25 meter lang.
Hagen die minimaal eenmaal per 3 jaar worden gesnoeid horen tot het beheertype Knip- of scheerheg.
Algemene beheerverplichting
Een struweelhaag wordt periodiek gesnoeid of afgezet in een cyclus van éénmaal per 6 jaar.
Beheereisen
Het snoeien kan gecombineerd worden met het vlechten van de haag;
Het snoeihout mag niet in het element verwerkt worden, behoudens bij het vlechten van de haag;
Er mag geen snoeihout verbrand worden in of in de directe omgeving van het element, en als snoeihout
versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element;
Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen, behalve bij bestrijding van ongewenste houtsoorten
(Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier) middels een stobbenbehandeling,
en meststoffen in het element gebruikt worden;
Het element mag niet betreden en/of beschadigd worden door vee;
Slootmaaisel of bagger mag niet verwerkt worden in het element;
Het afzetten van het element wordt alleen verricht in de periode tussen 1 oktober en 15 maart.
Overhangende takken kunnen gedurende het gehele jaar worden teruggesnoeid;
Indien snoeiwerkzaamheden machinaal worden uitgevoerd, wordt geen klepelmaaier gebruikt.
Beheerpakketten
SH1 Struweelhaag
Het element kan vrij uitgroeien en wordt periodiek in een cyclus van éénmaal per 6 jaar aan drie zijden
gesnoeid. Na het snoeien heeft de haag een hoogte van minimaal 1,0 meter en een breedte van
minimaal 0,8 meter.
SH2 Struweelhaag
Het element kan vrij uitgroeien en een derde deel van het element wordt periodiek in een cyclus van
éénmaal per 6 jaar afgezet.
Inrichting
Inrichting is mogelijk, maar alleen op die locaties waar deze elementen ook vroeger aanwezig waren en
worden aanbevolen door het veldloket. Hierbij houdt het veldloket rekening met de provinciale en
gemeentelijke landschapsplannen, -visies en -kaders.
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LA Laan
Instapeisen
Een laan is een weg of pad, die aan beide zijden met een of meerdere rijen bomen is beplant en is
bedoeld en aangelegd als laan.
Bij een laan gaat het meestal om bomen van dezelfde soort en leeftijd en er is sprake van een
herkenbaar en regelmatig plantverband.
Onder dit beheertype vallen ook dijken met een weg, bovenop de kruin van de dijk, die aan beide zijden
met bomen is beplant.
Een laan is minimaal 50 meter lang.
Losse bomenrijen horen niet tot dit beheertype, maar tot het beheertype Bomenrij/solitaire boom.
Algemene beheerverplichting
Laanbeheer is een intensieve beheervorm. Systematische boomcontrole is nodig om de veiligheid van de
laan te garanderen. Opsnoeien van de bomen behoort tot het reguliere onderhoud.
Beginnen bomen in de laan uit te vallen, kan op een gegeven moment gekozen worden voor verjonging
van een laan. Dit betekent het opnieuw inplanten van het laantracé met bomen van dezelfde soort en
leeftijd, op regelmatige afstand van elkaar. Het kan in bosgebieden nodig zijn de jonge aanplant te
beschermen tegen vraat en vrij te stellen om voldoende licht toe te laten.
Beheereisen
De bomen worden periodiek gesnoeid;
Er mag geen snoeihout verbrand worden in of in de directe omgeving van het element;
Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen, behalve bij bestrijding van ongewenste houtsoorten
(Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier) middels een stobbenbehandeling,
en meststoffen in het element gebruikt worden;
De bomen mogen niet beschadigd worden door vee;
Slootmaaisel of bagger mag niet verwerkt worden in het element;
Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 15 juli en 15 maart.
Beheerpakketten
LA1 Laan stamdiameter < 20 cm
LA2 Laan stamdiameter 20-60 cm
LA3 Laan stamdiameter > 60 cm
De diameter van de stammen wordt op 1,0 meter boven het maaiveld bepaald en element wordt als
geheel in een van de diameterklassen ingedeeld op basis van de gemiddelde diameter van de bomen
van het element.
Inrichting
Inrichting is mogelijk, maar alleen op die locaties waar deze elementen ook vroeger aanwezig waren en
worden aanbevolen door het veldloket. Hierbij houdt het veldloket rekening met de provinciale en
gemeentelijke landschapsplannen, -visies en -kaders.
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KB Knotboom
Instapeisen
Een knotboom is een inheemse loofboom, waarvan de stam periodiek op een hoogte van minimaal 1,0
meter boven maaiveld wordt afgezet (geknot).
Knotbomen worden aangetroffen als solitaire boom, in rijen of in kleine groepen. Een kleine groep bestaat
uit maximaal 20 bomen.
Vlakvormige elementen met knotbomen, behoudens kleine groepen, horen niet tot dit beheertype maar
kunnen mogelijk gerangschikt worden onder het beheertype Hakhoutbosje, mits voldaan wordt aan de
eisen van dit beheertype.
Algemene beheerverplichting
Een knotboom wordt periodiek geknot.
Beheereisen
Knotwilgen, -elzen, -essen en -populieren worden in een cyclus van éénmaal per 6 jaar geknot. Bij
knoteiken en -haagbeuken wordt minimaal de helft geknot in een cyclus van eenmaal per 6 jaar;
Er mag geen snoeihout verbrandt worden in de directe omgeving van de knotboom;
De boom mag niet beschadigd worden door vee;
Knotwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 1 oktober en 15 maart.
Beheerpakketten
KB1 Knotboom stamdiameter < 20 cm
KB2 Knotboom stamdiameter 20-60 cm
KB3 Knotboom stamdiameter > 60 cm
De diameter van de stammen wordt op 1,0 meter boven het maaiveld bepaald en als het element uit
meerdere knotbomen bestaat wordt het element als geheel in een van de diameterklassen ingedeeld op
basis van de gemiddelde diameter van de bomen van het element.
Inrichting
Inrichting is mogelijk, maar alleen op die locaties waar deze elementen ook vroeger aanwezig waren en
worden aanbevolen door het veldloket. Hierbij houdt het veldloket rekening met de provinciale en
gemeentelijke landschapsplannen, -visies en -kaders.
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SR Struweelrand
Instapeisen
Een struweelrand is een aaneengesloten rand met een mozaïek van struweel (bramen en/of andere
inheemse bomen of struiken) en een kruidachtige begroeiing van inheemse grassen en kruiden die zich
spontaan kan ontwikkelen.
De rand is minimaal 25 meter lang en maximaal 20 meter breed.
Maximaal 50% van de oppervlakte van de rand wordt ingenomen door inheemse bomen en/of struiken.
De struweelrand kan langs een bosrand of een landschapselement liggen maar ook vrij in het veld,
bijvoorbeeld langs een perceelsrand.
Beheereisen
Periodiek wordt de begroeiing gemaaid en/of afgezet;
50% van de oppervlakte van de rand bestaande uit een kruidachtige begroeiing van inheemse grassen
en kruiden mag periodiek gemaaid worden met een cyclus van maximaal éénmaal per 6 jaar. Het maaisel
wordt afgevoerd;
Snoeihout mag op stapels of rillen in het element verwerkt worden voor zover het de ondergroei en/of de
stoven niet schaadt;
Er mag geen snoeihout verbrand worden in of in de directe omgeving van het element, en als snoeihout
versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element;
Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen, behalve bij bestrijding van ongewenste houtsoorten
(Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier) middels een stobbenbehandeling
en de pleksgewijze bestrijding van Akkerdistel, Ridderzuring en Brandnetel, en meststoffen in het element
gebruikt worden.
Slootmaaisel of bagger mag niet verwerkt worden in het element;
Het element mag niet betreden en/of beschadigd worden door vee;
Maaiwerkzaamheden worden uitgevoerd tussen 15 juli en 15 maart en het afzetten van struweel wordt
alleen verricht in de periode tussen 1 november en 15 maart.
Beheerpakket
SR Struweelrand
Inrichting
Inrichting is mogelijk, maar alleen op die locaties waar deze elementen ook vroeger aanwezig waren en
worden aanbevolen door het veldloket. Hierbij houdt het veldloket rekening met de provinciale en
gemeentelijke landschapsplannen, -visies en -kaders.
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HA Hakhoutbosje
Instapeisen
Een hakhoutbosje is een vrijliggend vlakvormig landschapselement, met inheemse bomen en/of struiken
dat als hakhout wordt beheerd.
Een hakhoutbosje is minimaal 1,0 are en maximaal 1,0 hectare groot.
Kleine vrijliggende bosjes zonder hakhoutbeheer of met enkel hakhoutbeheer aan de randen horen tot
het beheertype Bossingel en Bosje.
Beheereisen
Minimaal 80% van de oppervlakte van het bosje wordt als hakhout beheerd;
Bij beheerpakket HA1 wordt een derde deel van het element periodiek afgezet in een cyclus van éénmaal
per 6 jaar; Bij beheerpakket HA2 wordt het element periodiek afgezet in een cyclus van éénmaal per 6
jaar.
Snoeihout mag op stapels of rillen in het element verwerkt worden voor zover het de ondergroei en/of de
stoven niet schaadt;
Er mag geen snoeihout verbrand worden in of in de directe omgeving van het element, en als snoeihout
versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element;
Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen, behalve bij bestrijding van ongewenste houtsoorten
(Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier) middels een stobbenbehandeling,
en meststoffen in het element gebruikt worden ;
Het element mag niet betreden en/of beschadigd worden door vee;
Slootmaaisel of bagger mag niet verwerkt worden in het element.
Het afzetten van het element wordt alleen verricht in de periode tussen 1 oktober en 15 maart.
Overhangende takken kunnen gedurende het gehele jaar worden teruggesnoeid.
Beheerpakketten
HA1 Hakhoutbosje met dominantie van langzaamgroeiende boomsoorten (zomereik, wintereik, berk,
haagbeuk)
HA2 Hakhoutbosje met dominantie van snelgroeiende boomsoorten (zwarte els, gewone es)
Inrichting
Inrichting is mogelijk, maar alleen op die locaties waar deze elementen ook vroeger aanwezig waren en
worden aanbevolen door het veldloket. Hierbij houdt het veldloket rekening met de provinciale en
gemeentelijke landschapsplannen, -visies en -kaders.
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BR/SB Bomenrij en solitaire boom
Instapeisen
Een bomenrij/solitaire boom is een vrijliggend landschapselement van inheemse loofbomen dat niet kan
worden gerangschikt onder andere beheertypes van deze index.
Bedoeld worden solitaire bomen of bomen in een groep of rij staande op of langs landbouwgrond.
Bomen die een onderdeel vormen van een ander beheertype van deze index of deel uitmaken van een
bomenrij als bedoeld in dit beheertype kunnen niet als solitaire boom of verzameling van solitaire bomen
aangevraagd worden.
De bomenrij is minimaal 50 meter lang en bestaat uit minimaal 8 bomen per 100 meter.
Vlakvormige boomweides behoren niet tot dit beheertype.
Solitaire knotbomen of een rij knotbomen behoren tot het beheertype Knotboom.
Windsingels om boomgaarden en kwekerijen horen niet tot dit beheertype
Beheereisen
De bomen worden periodiek gesnoeid. Bomen worden gemiddeld eenmaal per 6 jaar gesnoeid. Bij
oudere bomen kan het snoeien zich beperken tot het verwijderen van dood hout;
Na het snoeien beslaat de blijvende kroon altijd minimaal tweederde deel beslaat van de totale lengte van
de boom;
Er mag geen snoeihout verbrand worden in de directe omgeving van het element;
Ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier) in het
element mogen middels een stobbenbehandeling bestreden worden;
De bomen mogen niet beschadigd worden door vee. Jonge bomen in een weiland (boomdijk) zijn
voorzien van een boomkorf of zijn uitgerasterd;
Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 15 juli en 15 maart.
Beheerpakketten
BR1 Bomenrij gemiddelde stamdiameter < 20 cm
BR2 Bomenrij gemiddelde stamdiameter 20-60 cm
BR3 Bomenrij gemiddelde stamdiameter > 60 cm
SB1 Solitaire boom stamdiameter < 20 cm
SB2 Solitaire boom stamdiameter 20-60 cm
SB3 Solitaire boom stamdiameter > 60 cm
De diameter van de stammen wordt op 1,0 meter boven het maaiveld bepaald en als het element uit
meerdere bomen bestaat wordt het element als geheel in een van de diameterklassen ingedeeld op basis
van de gemiddelde diameter van de bomen van het element.
Inrichting
Inrichting is mogelijk, maar alleen op die locaties waar deze elementen ook vroeger aanwezig waren en
worden aanbevolen door het veldloket. Hierbij houdt het veldloket rekening met de provinciale en
gemeentelijke landschapsplannen, -visies en -kaders.
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NO Natuurvriendelijke oever
Instapeisen
Een natuurvriendelijke oever is een aaneengesloten oever langs een bestaande waterloop, in de vorm
van een plas- of drasberm of flauw talud (flauw talud minimaal 1: 3) met een begroeiing van inheemse
planten.
De oever heeft een breedte van minimaal 3 en maximaal 12 meter en is minimaal 25 meter lang.
Voor de eerste 5 meter langs natuurlijk water is dit pakket niet van toepassing
Beheereisen
Het element wordt periodiek gemaaid in een cyclus van minimaal éénmaal per 2 jaar en maximaal
éénmaal per jaar. Het maaisel wordt afgevoerd;
Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in het element gebruikt worden;
Het element mag niet betreden en/of beschadigd worden door vee;
Slootmaaisel of bagger mag niet verwerkt worden in het element;
Maaiwerkzaamheden worden verricht in de periode tussen 15 juli en 1 maart.
Beheerpakket
NO Natuurvriendelijke oever
Inrichting
Inrichting is mogelijk.
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WB Wandelpad over boerenland
Instapeisen
Een wandelpad over boerenland bestaat in beginsel uit een onverhard pad. Kleine gedeelten verhard pad
over particuliere gronden kunnen meegenomen worden als dit noodzakelijk is voor de
wandelpadenstructuur.
Het wandelpad heeft een breedte van maximaal 3 meter.
De paden zijn duidelijk gemarkeerd en zijn geschikt voor wandelaars met een normale conditie.
Het wandelpad vormt een onderdeel van een doorgaande en/of openbare wandelstructuur.
Beheereisen
Het wandelpad wordt zodanig beheerd dat een goede begaanbaarheid gewaarborgd is;
De voorzieningen die een onderdeel vormen van het wandelpad zoals bruggetjes, klaphekjes e.d. worden
in goede staat van onderhoud gehouden;
Het wandelpad is opengesteld van zonsopgang tot zonsondergang en jaarrond toegankelijk.
Beheerpakket
WB Wandelpad over boerenland
Inrichting
Inrichting is mogelijk.
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EG extensief grasland
Instapeisen
1. De beheereenheid bestaat uit grasland.
2. De beheereenheid is ten minste 0,5 hectare groot.
3. Cumulatie met alle beheerpakketten uitgesloten.
4. Het perceel mag niet met buizen zijn gedraineerd.
Beheereisen
1. Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is slechts toegestaan voor pleksgewijze bestrijding van
akkerdistel, ridderzuring en brandnetel.
2. De beheereenheid wordt niet bemest en er wordt geen bagger opgebracht.
3. Standweiden is het gehele jaar toegestaan met max. 2 GVE per hectare. Van 1 oktober tot 1 maart is
onbeperkt weiden toegestaan
4. Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid.
5. Het overloopniveau mag niet lager zijn dan 30 cm onder maaiveld (gemeten ten opzichte van het 10%
laagste maaiveldniveau).
6. Natuurlijke overstroming behoort eventueel tot de mogelijkheden.
Beheerpakket
EG: extensief grasland
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GR bloemrijke grasrand
Instapeisen
De randen dienen langs wegen, fiets/wandel/ruiterpaden, (droge/natte) waterlopen, landschapselementen
of natuurgebieden te liggen.
Beheereisen
- De rand heeft een breedte van tenminste 3 en ten hoogste 12 meter en een lengte van
tenminste 25 meter; voor een rand langs een ecologische verbindingszone geldt echter een
breedte van ten hoogste 24 meter;
- De rand wordt ingezaaid met een in overleg met het veldloket samengesteld mengsel
met inheemse grassen, kruiden en bloemen of er worden éénmalig gunstige randvoorwaarden
gecreëerd voor een spontane ontwikkeling van de vegetatie.
- De rand wordt maximaal 2 en minimaal 1 maal per jaar gemaaid en het maaisel wordt binnen 15
dagen na het maaien afgevoerd; tussen 1 april en 1 juli is maaien niet toegestaan. De periode
tussen twee maaibeurten is minimaal 3 maanden;
- De rand wordt niet bemest en er wordt geen slootveegsel en/of – bagger opgebracht;
- De rand wordt niet beweid en bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig
dat zich op de grens van het element met het aanliggende landbouwperceel bevindt;
- Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v.
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse
duizendknoop;
- De rand wordt niet gebruikt als pad behoudens het incidentele gebruik als onderhoudspad voor
het schouwen van de aanliggende sloot of het uitvoeren van onderhoud aan het element zelf.
Beheerpakket
GR1 bloemrijke grasrand
Inrichting
Inrichting is mogelijk.
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GR extensieve bloemrijke grasrand
Instapeisen
De randen dienen langs wegen, fiets/wandel/ruiterpaden, (droge/natte) waterlopen, landschapselementen
of natuurgebieden te liggen.
Beheereisen
- De rand heeft een breedte van tenminste 3 en ten hoogste 12 meter en een lengte van
tenminste 25 meter; voor een rand langs een ecologische verbindingszone geldt een breedte
van ten hoogste 24 meter;
- De rand wordt ingezaaid met een in overleg met het veldloket samengesteld mengsel
met inheemse grassen, kruiden en bloemen of er worden éénmalig gunstige randvoorwaarden
gecreëerd voor een spontane ontwikkeling van de vegetatie.
- De rand wordt minimaal 1 keer per 6 jaar en maximaal 1 maal per jaar gemaaid waarbij niet
meer dan 80% van de oppervlakte gemaaid wordt en het maaisel wordt afgevoerd; de overige
20% van de rand wordt nooit gemaaid. Maaien is niet toegestaan tussen 1 april en 1 september.
- De rand wordt niet bemest en er wordt geen slootveegsel en/of – bagger opgebracht;
- De rand wordt niet beweid en bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig
dat zich op de grens van het element met het aanliggende landbouwperceel bevindt;
- Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v.
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse
duizendknoop;
- De rand wordt niet gebruikt als pad behoudens het incidentele gebruik als onderhoudspad voor
het schouwen van de aanliggende sloot of het uitvoeren van onderhoud aan het element zelf.
Beheerpakket
GR2 extensieve bloemrijke grasrand
Inrichting
Inrichting is mogelijk.
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GROENE ZOEKGEBIEDEN
HO Houtwal en houtsingel
Instapeisen
Een houtwal of houtsingel is een vrijliggend lijnvormig en aaneengesloten landschapselement, al dan niet
groeiend op een aarden wal, met een opgaande begroeiing van inheemse bomen en/of struiken. De
begroeiing wordt als hakhout beheerd.
De houtwal of houtsingel is minimaal 25 meter lang en maximaal 20 meter breed.
Elzensingels bestaande uit een enkele rij horen niet tot dit beheertype, maar tot het beheertype
Elzensingel.
Windsingels om boomgaarden en kwekerijen horen niet tot dit beheertype.
Algemene beheerverplichting
Houtwallen en houtsingels worden periodiek afgezet in een cyclus van éénmaal per 6-25 jaar, met
uitzondering van eventueel aanwezige overstaanders. Bij houtwallen wordt tevens het wallichaam in
stand gehouden en indien nodig hersteld.
Bij beheerpakket HO1 wordt minimaal de helft van het element periodiek afgezet in een cyclus van
éénmaal per 6 jaar. Bij beheerpakket HO2 wordt minimaal een derde deel van het element afgezet in een
cyclus van éénmaal per 6 jaar.
Beheereisen
Tenminste 75% van de oppervlakte van het element wordt als hakhout beheerd en periodiek afgezet;
Snoeihout mag op stapels of rillen in het element verwerkt worden voor zover het de ondergroei en/of de
stoven niet schaadt;
Er mag geen snoeihout verbrand worden in of in de directe omgeving van het element en als snoeihout
versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element;
Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen, behalve bij bestrijding van ongewenste houtsoorten
(Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier) middels een stobbenbehandeling,
en meststoffen in het element gebruikt worden;
Het wallichaam wordt in stand gehouden als het element daarvan is voorzien;
Het element mag niet betreden en/of beschadigd worden door vee;
Slootmaaisel of bagger mag niet verwerkt worden in het element;
Het afzetten van het element wordt alleen verricht in de periode tussen 1 oktober en 15 maart.
Overhangende takken kunnen gedurende het gehele jaar worden teruggesnoeid.
Beheerpakketten
HO1 Houtsingel en houtwal
Minimaal de helft van het element wordt periodiek afgezet in een cyclus van éénmaal per 6 jaar.
HO2 Hoge houtwal
Minimaal een derde deel van het element wordt periodiek afgezet in een cyclus van éénmaal per 6 jaar.
Tussentijds mogen overhangende takken gesnoeid worden;
Het wallichaam is minimaal 0,8 meter hoog en de kruidachtige vegetatie van de steile walkanten wordt
gemaaid;
Aan de voet van het wallichaam ligt een greppel die in stand wordt gehouden.
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Inrichting
Inrichting is mogelijk, maar alleen op die locaties waar deze elementen ook vroeger aanwezig waren en
worden aanbevolen door het veldloket. Hierbij houdt het veldloket rekening met de provinciale en
gemeentelijke landschapsplannen, -visies en -kaders.
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BO Bossingel en bosje
Instapeisen
Een bossingel is een vrijliggend lijnvormig en aaneengesloten landschapselement met een opgaande
begroeiing van inheemse bomen en struiken.
Een bossingel is minimaal 25 meter lang en maximaal 20 meter breed.
Een bosje is een vrijliggend vlakvormig en aaneengesloten landschapselement met een opgaande
begroeiing van inheemse bomen en struiken.
Een bosje is minimaal 2,0 are en maximaal 1 hectare groot.
Algemene beheerverplichting
Bossingels en bosjes worden in de tijd onregelmatig periodiek gedund of gesnoeid.
Beheereisen
Het element wordt als bos met hoog opgaande bomen beheerd;
Het element wordt periodiek gedund en overhangende takken kunnen het gehele jaar worden gesnoeid;
Randen van het element kunnen als hakhout beheerd worden;
Snoeihout mag op stapels of rillen in het element verwerkt worden voor zover het de ondergroei en/of de
stoven niet schaadt;
Er mag geen snoeihout verbrand worden in of in de directe omgeving van het element, en als snoeihout
versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element;
Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen, behalve bij bestrijding van ongewenste houtsoorten
(Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier) middels een stobbenbehandeling,
en meststoffen in het element gebruikt worden ;
Het element mag niet betreden en/of beschadigd worden door vee;
Slootmaaisel of bagger mag niet verwerkt worden in het element;
Dunningswerkzaamheden en het eventueel terugzetten van hakhout worden alleen verricht in de periode
tussen 1 oktober en 15 maart.
Beheerpakket
BO Bossingel en bosje
Inrichting
Inrichting is mogelijk, maar alleen op die locaties waar deze elementen ook vroeger aanwezig waren en
worden aanbevolen door het veldloket. Hierbij houdt het veldloket rekening met de provinciale en
gemeentelijke landschapsplannen, -visies en -kaders.
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KS Knip- of scheerheg
Instapeisen
Een knip- of scheerheg is een vrijliggend lijnvormig landschapselement, met een aaneengesloten
begroeiing van inheemse bomen en/of struiken, dat wordt geknipt of geschoren.
Een knip- of scheerheg is minimaal 25 meter lang.
Een knip- of scheerheg kan periodiek gevlochten worden.
Windsingels om boomgaarden en kwekerijen horen niet tot dit beheertype.
Algemene beheerverplichting
Een knip- of scheerheg wordt jaarlijks of minimaal eenmaal per 3 jaar geknipt of geschoren.
Snoeimateriaal mag blijven liggen voor zover dat het element of de ondergroei niet schaadt.
Beheereisen
Snoeimateriaal mag blijven liggen voor zover dat het element of de ondergroei niet schaadt;
Er mag geen snoeihout verbrand worden in of in de directe omgeving van het element;
Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen, behalve bij bestrijding van ongewenste houtsoorten
(Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier) middels een stobbenbehandeling,
en meststoffen in het element gebruikt worden;
Het element mag niet betreden en/of beschadigd worden door vee;
Er mag niet worden geklepeld.
Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 15 juni en 15 maart.
Beheerpakketten
KS1 Knip- en scheerheg jaarlijkse cyclus
De heg wordt eenmaal per jaar geknipt of geschoren. Na het knippen/scheren heeft de heg een hoogte
van minimaal 0,8 meter.
KS2 Knip- en scheerheg 3 jaarlijkse cyclus
De heg bestaat voor meer dan 50% uit meidoorn en wordt om de 3 jaar geknipt of
geschoren. Na het knippen/scheren heeft de heg een hoogte van minimaal 1,0 meter en een breedte van
minimaal 0,8 meter.
Inrichting
Inrichting is mogelijk, maar alleen op die locaties waar deze elementen ook vroeger aanwezig waren en
worden aanbevolen door het veldloket. Hierbij houdt het veldloket rekening met de provinciale en
gemeentelijke landschapsplannen, -visies en -kaders.
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LA Laan
Instapeisen
Een laan is een weg of pad, die aan beide zijden met een of meerdere rijen bomen is beplant en is
bedoeld en aangelegd als laan.
Bij een laan gaat het meestal om bomen van dezelfde soort en leeftijd en er is sprake van een
herkenbaar en regelmatig plantverband.
Onder dit beheertype vallen ook dijken met een weg, bovenop de kruin van de dijk, die aan beide zijden
met bomen is beplant.
Een laan is minimaal 50 meter lang.
Losse bomenrijen horen niet tot dit beheertype, maar tot het beheertype Bomenrij/solitaire boom.
Algemene beheerverplichting
Laanbeheer is een intensieve beheervorm. Systematische boomcontrole is nodig om de veiligheid van de
laan te garanderen. Opsnoeien van de bomen behoort tot het reguliere onderhoud.
Beginnen bomen in de laan uit te vallen, kan op een gegeven moment gekozen worden voor verjonging
van een laan. Dit betekent het opnieuw inplanten van het laantracé met bomen van dezelfde soort en
leeftijd, op regelmatige afstand van elkaar. Het kan in bosgebieden nodig zijn de jonge aanplant te
beschermen tegen vraat en vrij te stellen om voldoende licht toe te laten.
Beheereisen
De bomen worden periodiek gesnoeid;
Er mag geen snoeihout verbrand worden in of in de directe omgeving van het element;
Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen, behalve bij bestrijding van ongewenste houtsoorten
(Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier) middels een stobbenbehandeling,
en meststoffen in het element gebruikt worden;
De bomen mogen niet beschadigd worden door vee;
Slootmaaisel of bagger mag niet verwerkt worden in het element;
Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 15 juli en 15 maart.
Beheerpakketten
LA1 Laan stamdiameter < 20 cm
LA2 Laan stamdiameter 20-60 cm
LA3 Laan stamdiameter > 60 cm
De diameter van de stammen wordt op 1,0 meter boven het maaiveld bepaald en element wordt als
geheel in een van de diameterklassen ingedeeld op basis van de gemiddelde diameter van de bomen
van het element.
Inrichting
Inrichting is mogelijk, maar alleen op die locaties waar deze elementen ook vroeger aanwezig waren en
worden aanbevolen door het veldloket. Hierbij houdt het veldloket rekening met de provinciale en
gemeentelijke landschapsplannen, -visies en -kaders.
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KB Knotboom
Instapeisen
Een knotboom is een inheemse loofboom, waarvan de stam periodiek op een hoogte van minimaal 1,0
meter boven maaiveld wordt afgezet (geknot).
Knotbomen worden aangetroffen als solitaire boom, in rijen of in kleine groepen. Een kleine groep bestaat
uit maximaal 20 bomen.
Vlakvormige elementen met knotbomen, behoudens kleine groepen, horen niet tot dit beheertype maar
kunnen mogelijk gerangschikt worden onder het beheertype Hakhoutbosje, mits voldaan wordt aan de
eisen van dit beheertype.
Algemene beheerverplichting
Een knotboom wordt periodiek geknot. Knoteiken en knotessen worden geknot in een cyclus van
éénmaal per 6 jaar. Knotwilgen en knotpopulieren worden gemiddeld éénmaal in de vier jaar geknot.
Beheereisen
Knotwilgen, -elzen, -essen en -populieren worden in een cyclus van éénmaal per 6 jaar geknot. Van
knoteiken en -haagbeuken wordt minimaal de helft geknot in een cyclus van eenmaal per 6 jaar;
Er mag geen snoeihout verbrandt worden in de directe omgeving van de knotboom;
De boom mag niet beschadigd worden door vee;
Knotwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 1 oktober en 15 maart.
Beheerpakketten
KB1 Knotboom stamdiameter < 20 cm
KB2 Knotboom stamdiameter 20-60 cm
KB3 Knotboom stamdiameter > 60 cm
De diameter van de stammen wordt op 1,0 meter boven het maaiveld bepaald en als het element uit
meerdere knotbomen bestaat wordt het element als geheel in een van de diameterklassen ingedeeld op
basis van de gemiddelde diameter van de bomen van het element.
Inrichting
Inrichting is mogelijk, maar alleen op die locaties waar deze elementen ook vroeger aanwezig waren en
worden aanbevolen door het veldloket. Hierbij houdt het veldloket rekening met de provinciale en
gemeentelijke landschapsplannen, -visies en -kaders.
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HB Hoogstamboomgaard
Instapeisen
Een hoogstamboomgaard is een verzameling van fruitbomen, met een stam van minimaal 1,50 meter
hoog en waarvan de onderbegroeiing bestaat uit een grazige vegetatie.
Een hoogstamboomgaard bestaat uit minimaal 10 fruitbomen en heeft een dichtheid van minimaal 50 en
maximaal 150 bomen per hectare.
Maximaal 10% van de fruitbomen bestaat uit walnoten.
Een hoogstamboomgaard is vaak in een cluster geplant en duidelijk afgescheiden van de omgeving.
Algemene beheerverplichting
Hoogstamfruitbomen worden periodiek gesnoeid en bij beweiding moet beschadiging van de bomen door
vee voorkomen worden.
Beheereisen
Indien het appel of peer betreft wordt de boom tenminste éénmaal per 2 jaar gesnoeid. Andere soorten
enkel vormsnoei indien nodig;
De grasvegetatie wordt jaarlijks gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd of de grasvegetatie wordt
beweid;
Er mag geen snoeihout verbrand worden in de directe omgeving van de bomen of versnipperd hout
verwerkt worden in de boomgaard;
Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen, behalve bij bestrijding van ongewenste houtsoorten
(Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier) middels een stobbenbehandeling,
en de pleksgewijze bestrijding van Akkerdistel, Ridderzuring en Brandnetel in het element gebruikt
worden;
De hoogstamfruitboom mag niet beschadigd worden door vee. Jonge bomen zijn voorzien van een
boomkorf; Bemesten met enkel vaste mest en bekalken van de boomgaard is toegestaan. Bij bemesten
van de boomgaard worden de fruitbomen en wortels niet beschadigd; Snoeiwerkzaamheden kunnen
gedurende het gehele jaar worden verricht.
Beheerpakket
HB Hoogstamboomgaard
Inrichting
Inrichting is mogelijk, maar alleen op die locaties waar deze elementen ook vroeger aanwezig waren en
worden aanbevolen door het veldloket. Hierbij houdt het veldloket rekening met de provinciale en
gemeentelijke landschapsplannen, -visies en -kaders.
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SR Struweelrand
Instapeisen
Een struweelrand is een aaneengesloten rand met een mozaïek van struweel (bramen en/of andere
inheemse bomen of struiken) en een kruidachtige begroeiing van inheemse grassen en kruiden die zich
spontaan kan ontwikkelen.
De rand is minimaal 25 meter lang en maximaal 20 meter breed.
Maximaal 50% van de oppervlakte van de rand wordt ingenomen door inheemse bomen en/of struiken.
De struweelrand kan langs een bosrand of een landschapselement liggen maar ook vrij in het veld,
bijvoorbeeld langs een perceelsrand.
Beheereisen
Periodiek wordt de begroeiing gemaaid en/of afgezet;
50% van de oppervlakte van de rand bestaande uit een kruidachtige begroeiing van inheemse grassen
en kruiden mag periodiek gemaaid worden met een cyclus van maximaal éénmaal per 6 jaar. Het maaisel
wordt afgevoerd;
Snoeihout mag op stapels of rillen in het element verwerkt worden voor zover het de ondergroei en/of de
stoven niet schaadt;
Er mag geen snoeihout verbrand worden in of in de directe omgeving van het element, en als snoeihout
versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element;
Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen, behalve bij bestrijding van ongewenste houtsoorten
(Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier) middels een stobbenbehandeling
en de pleksgewijze bestrijding van Akkerdistel, Ridderzuring en Brandnetel, en meststoffen in het element
gebruikt worden.
Slootmaaisel of bagger mag niet verwerkt worden in het element;
Het element mag niet betreden en/of beschadigd worden door vee;
Maaiwerkzaamheden worden uitgevoerd tussen 15 juli en 15 maart en het afzetten van struweel wordt
alleen verricht in de periode tussen 1 november en 15 maart.
Beheerpakket
SR Struweelrand
Inrichting
Inrichting is mogelijk, maar alleen op die locaties waar deze elementen ook vroeger aanwezig waren en
worden aanbevolen door het veldloket. Hierbij houdt het veldloket rekening met de provinciale en
gemeentelijke landschapsplannen, -visies en -kaders.
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BR/SB Bomenrij en solitaire boom
Instapeisen
Een bomenrij/solitaire boom is een vrijliggend landschapselement van inheemse loofbomen dat niet kan
worden gerangschikt onder andere beheertypes van deze index.
Bedoeld worden solitaire bomen of bomen in een groep of rij staande op of langs landbouwgrond.
Bomen die een onderdeel vormen van een ander beheertype van deze index of deel uitmaken van een
bomenrij als bedoeld in dit beheertype kunnen niet als solitaire boom of verzameling van solitaire bomen
aangevraagd worden.
De bomenrij is minimaal 50 meter lang en bestaat uit minimaal 8 bomen per 100 meter.
Vlakvormige boomweides behoren niet tot dit beheertype.
Solitaire knotbomen of een rij knotbomen behoren tot het beheertype Knotboom.
Windsingels om boomgaarden en kwekerijen horen niet tot dit beheertype
Beheereisen
De bomen worden periodiek gesnoeid. Bomen worden gemiddeld eenmaal per 6 jaar gesnoeid. Bij
oudere bomen kan het snoeien zich beperken tot het verwijderen van dood hout;
Na het snoeien beslaat de blijvende kroon altijd minimaal tweederde deel beslaat van de totale lengte van
de boom;
Er mag geen snoeihout verbrand worden in de directe omgeving van het element;
Ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier) in het
element mogen middels een stobbenbehandeling bestreden worden;
De bomen mogen niet beschadigd worden door vee. Jonge bomen in een weiland (boomdijk) zijn
voorzien van een boomkorf of zijn uitgerasterd;
Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 15 juli en 15 maart.
Beheerpakketten
BR1 Bomenrij gemiddelde stamdiameter < 20 cm
BR2 Bomenrij gemiddelde stamdiameter 20-60 cm
BR3 Bomenrij gemiddelde stamdiameter > 60 cm
SB1 Solitaire boom stamdiameter < 20 cm
SB2 Solitaire boom stamdiameter 20-60 cm
SB3 Solitaire boom stamdiameter > 60 cm
De diameter van de stammen wordt op 1,0 meter boven het maaiveld bepaald en als het element uit
meerdere bomen bestaat wordt het element als geheel in een van de diameterklassen ingedeeld op basis
van de gemiddelde diameter van de bomen van het element.
Inrichting
Inrichting is mogelijk, maar alleen op die locaties waar deze elementen ook vroeger aanwezig waren en
worden aanbevolen door het veldloket. Hierbij houdt het veldloket rekening met de provinciale en
gemeentelijke landschapsplannen, -visies en -kaders.
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WB Wandelpad over boerenland
Instapeisen
Een wandelpad over boerenland bestaat in beginsel uit een onverhard pad. Kleine gedeelten verhard pad
over particuliere gronden kunnen meegenomen worden als dit noodzakelijk is voor de
wandelpadenstructuur.
Het wandelpad heeft een breedte van maximaal 3 meter.
De paden zijn duidelijk gemarkeerd en zijn geschikt voor wandelaars met een normale conditie.
Het wandelpad vormt een onderdeel van een doorgaande en/of openbare wandelstructuur.
Beheereisen
Het wandelpad wordt zodanig beheerd dat een goede begaanbaarheid gewaarborgd is;
De voorzieningen die een onderdeel vormen van het wandelpad zoals bruggetjes, klaphekjes e.d. worden
in goede staat van onderhoud gehouden;
Het wandelpad is opengesteld van zonsopgang tot zonsondergang en jaarrond toegankelijk.
Beheerpakket
WB Wandelpad over boerenland
Inrichting
Inrichting is mogelijk.
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EG extensief grasland
Instapeisen
1. De beheereenheid bestaat uit grasland.
2. De beheereenheid is ten minste 0,5 hectare groot.
3. Cumulatie met alle beheerpakketten uitgesloten.
4. Het perceel mag niet met buizen zijn gedraineerd.
Beheereisen
1. Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is slechts toegestaan voor pleksgewijze bestrijding van
akkerdistel, ridderzuring en brandnetel.
2. De beheereenheid wordt niet bemest en er wordt geen bagger opgebracht.
3. Standweiden is het gehele jaar toegestaan met max. 2 GVE per hectare. Van 1 oktober tot 1 maart is
onbeperkt weiden toegestaan
4. Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid.
5. Ten noorden van de gemeentegrens van Sittard-Geleen mag het overloopniveau niet lager zijn dan 30
cm onder maaiveld (gemeten ten opzichte van het 10% laagste maaiveldniveau).
6. Natuurlijke overstroming behoort eventueel tot de mogelijkheden.
Beheerpakket
EG: extensief grasland
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GR bloemrijke grasrand
Instapeisen
De randen dienen langs wegen, fiets/wandel/ruiterpaden, (droge/natte) waterlopen, landschapselementen
of natuurgebieden te liggen.
Beheereisen
- De rand heeft een breedte van tenminste 3 en ten hoogste 12 meter en een lengte van
tenminste 25 meter; voor een rand langs een ecologische verbindingszone geldt echter een
breedte van ten hoogste 24 meter;
- De rand wordt ingezaaid met een in overleg met het veldloket samengesteld mengsel
met inheemse grassen, kruiden en bloemen of er worden éénmalig gunstige randvoorwaarden
gecreëerd voor een spontane ontwikkeling van de vegetatie.
- De rand wordt maximaal 2 en minimaal 1 maal per jaar gemaaid en het maaisel wordt binnen 15
dagen na het maaien afgevoerd; tussen 1 april en 1 juli is maaien niet toegestaan. De periode
tussen twee maaibeurten is minimaal 3 maanden;
- De rand wordt niet bemest en er wordt geen slootveegsel en/of – bagger opgebracht;
- De rand wordt niet beweid en bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig
dat zich op de grens van het element met het aanliggende landbouwperceel bevindt;
- Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v.
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse
duizendknoop;
- De rand wordt niet gebruikt als pad behoudens het incidentele gebruik als onderhoudspad voor
het schouwen van de aanliggende sloot of het uitvoeren van onderhoud aan het element zelf.
Beheerpakket
GR1 bloemrijke grasrand
Inrichting
Inrichting is mogelijk.
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GR extensieve bloemrijke grasrand
Instapeisen
De randen dienen langs wegen, fiets/wandel/ruiterpaden, (droge/natte) waterlopen, landschapselementen
of natuurgebieden te liggen.
Beheereisen
- De rand heeft een breedte van tenminste 3 en ten hoogste 12 meter en een lengte van
tenminste 25 meter; voor een rand langs een ecologische verbindingszone geldt een breedte
van ten hoogste 24 meter;
- De rand wordt ingezaaid met een in overleg met het veldloket samengesteld mengsel
met inheemse grassen, kruiden en bloemen of er worden éénmalig gunstige randvoorwaarden
gecreëerd voor een spontane ontwikkeling van de vegetatie.
- De rand wordt minimaal 1 keer per 6 jaar en maximaal 1 maal per jaar gemaaid waarbij niet
meer dan 80% van de oppervlakte gemaaid wordt en het maaisel wordt afgevoerd; de overige
20% van de rand wordt nooit gemaaid. Maaien is niet toegestaan tussen 1 april en 1 september.
- De rand wordt niet bemest en er wordt geen slootveegsel en/of – bagger opgebracht;
- De rand wordt niet beweid en bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig
dat zich op de grens van het element met het aanliggende landbouwperceel bevindt;
- Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v.
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse
duizendknoop;
- De rand wordt niet gebruikt als pad behoudens het incidentele gebruik als onderhoudspad voor
het schouwen van de aanliggende sloot of het uitvoeren van onderhoud aan het element zelf.
Beheerpakket
GR2 extensieve bloemrijke grasrand
Inrichting
Inrichting is mogelijk.
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AR bloemrijke akkerrand
Instapeisen
1. De beheerseenheid is in gebruik als bouwland.
2. De beheerseenheid heeft een oppervlakte van minimaal 0,3 ha.
3. Cumulatie met alle beheerpakketten is uitgesloten.
4. De randen dienen langs wegen, fiets/wandel/ruiterpaden, (droge/natte) waterlopen,
landschapselementen of natuurgebieden te liggen.
Beheereisen
1. Op de beheereenheid wordt in de beheerperiode een mengsel van graan (dus geen
mais), bloemen, grassen en kruiden verbouwd.
2. In de beheereenheid vindt geen mechanische onkruidbestrijding plaats vanaf het zaaien
(bij zomergraan) of vanaf 1 april (bij wintergraan) tot de oogst en is het gebruik van
chemische onkruidbestrijdingsmiddelen niet toegestaan, met uitzondering van pleksgewijze
bestrijding van haarden met akkerdistel, ridderzuring of kleefkruid.
3. Bemesting en beweiding van de beheereenheid is niet toegestaan.
4. De beheereenheid mag niet als wendakker gebruikt worden
Beheerpakket:
AR: bloemrijke akkerrand
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GELE ZOEKGEBIEDEN
GR bloemrijke grasrand
Instapeisen
De randen dienen langs wegen, fiets/wandel/ruiterpaden, (droge/natte) waterlopen, landschapselementen
of natuurgebieden te liggen.
Beheereisen
- De rand heeft een breedte van tenminste 3 en ten hoogste 12 meter en een lengte van
tenminste 25 meter; voor een rand langs een ecologische verbindingszone geldt echter een
breedte van ten hoogste 24 meter;
- De rand wordt ingezaaid met een in overleg met het veldloket samengesteld mengsel
met inheemse grassen, kruiden en bloemen of er worden éénmalig gunstige randvoorwaarden
gecreëerd voor een spontane ontwikkeling van de vegetatie.
- De rand wordt maximaal 2 en minimaal 1 maal per jaar gemaaid en het maaisel wordt binnen 15
dagen na het maaien afgevoerd; tussen 1 april en 1 juli is maaien niet toegestaan. De periode
tussen twee maaibeurten is minimaal 3 maanden;
- De rand wordt niet bemest en er wordt geen slootveegsel en/of – bagger opgebracht;
- De rand wordt niet beweid en bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig
dat zich op de grens van het element met het aanliggende landbouwperceel bevindt;
- Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v.
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse
duizendknoop;
- De rand wordt niet gebruikt als pad behoudens het incidentele gebruik als onderhoudspad voor
het schouwen van de aanliggende sloot of het uitvoeren van onderhoud aan het element zelf.
Beheerpakket
GR1 bloemrijke grasrand
Inrichting
Inrichting is mogelijk.
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GR extensieve bloemrijke grasrand
Instapeisen
De randen dienen langs wegen, fiets/wandel/ruiterpaden, (droge/natte) waterlopen, landschapselementen
of natuurgebieden te liggen.
Beheereisen
- De rand heeft een breedte van tenminste 3 en ten hoogste 12 meter en een lengte van
tenminste 25 meter; voor een rand langs een ecologische verbindingszone geldt een breedte
van ten hoogste 24 meter;
- De rand wordt ingezaaid met een in overleg met het veldloket samengesteld mengsel
met inheemse grassen, kruiden en bloemen of er worden éénmalig gunstige randvoorwaarden
gecreëerd voor een spontane ontwikkeling van de vegetatie.
- De rand wordt minimaal 1 keer per 6 jaar en maximaal 1 maal per jaar gemaaid waarbij niet
meer dan 80% van de oppervlakte gemaaid wordt en het maaisel wordt afgevoerd; de overige
20% van de rand wordt nooit gemaaid. Maaien is niet toegestaan tussen 1 april en 1 september.
- De rand wordt niet bemest en er wordt geen slootveegsel en/of – bagger opgebracht;
- De rand wordt niet beweid en bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig
dat zich op de grens van het element met het aanliggende landbouwperceel bevindt;
- Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v.
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse
duizendknoop;
- De rand wordt niet gebruikt als pad behoudens het incidentele gebruik als onderhoudspad voor
het schouwen van de aanliggende sloot of het uitvoeren van onderhoud aan het element zelf.
Beheerpakket
GR2 extensieve bloemrijke grasrand
Inrichting
Inrichting is mogelijk.
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AR bloemrijke akkerrand
Instapeisen
1. De beheerseenheid is in gebruik als bouwland.
2. De beheerseenheid heeft een oppervlakte van minimaal 0,3 ha.
3. Cumulatie met alle beheerpakketten is uitgesloten.
4. De randen dienen langs wegen, fiets/wandel/ruiterpaden, (droge/natte) waterlopen,
landschapselementen of natuurgebieden te liggen.
Beheereisen
1. Op de beheereenheid wordt in de beheerperiode een mengsel van graan (dus geen
mais), bloemen, grassen en kruiden verbouwd.
2. In de beheereenheid vindt geen mechanische onkruidbestrijding plaats vanaf het zaaien
(bij zomergraan) of vanaf 1 april (bij wintergraan) tot de oogst en is het gebruik van
chemische onkruidbestrijdingsmiddelen niet toegestaan, met uitzondering van pleksgewijze
bestrijding van haarden met akkerdistel, ridderzuring of kleefkruid.
3. Bemesting en beweiding van de beheereenheid is niet toegestaan.
4. De beheereenheid mag niet als wendakker gebruikt worden
Beheerpakket:
AR: bloemrijke akkerrand
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WB Wandelpad over boerenland
Instapeisen
Een wandelpad over boerenland bestaat in beginsel uit een onverhard pad. Kleine gedeelten verhard pad
over particuliere gronden kunnen meegenomen worden als dit noodzakelijk is voor de
wandelpadenstructuur.
Het wandelpad heeft een breedte van maximaal 3 meter.
De paden zijn duidelijk gemarkeerd en zijn geschikt voor wandelaars met een normale conditie.
Het wandelpad vormt een onderdeel van een doorgaande en/of openbare wandelstructuur.
Beheereisen
Het wandelpad wordt zodanig beheerd dat een goede begaanbaarheid gewaarborgd is;
De voorzieningen die een onderdeel vormen van het wandelpad zoals bruggetjes, klaphekjes e.d. worden
in goede staat van onderhoud gehouden;
Het wandelpad is opengesteld van zonsopgang tot zonsondergang en jaarrond toegankelijk.
Beheerpakket
WB Wandelpad over boerenland
Inrichting
Inrichting is mogelijk.
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