
Landschapselementen 
 

Maatregelen voor onderhoud van 
landschapselementen maatregel  

voorschriften vergoeding 

1. Geriefhoutbosjes  
 
2. Houtsingels  
 
3. Elzensingels  
 
4. Knotbomen (alleen Es en Wilg) 
 
 
5. Leibomen  
 
 
6. Hoogstamfruit (vanaf 8 bomen) 
 
7. Erfbeplanting  
 
8. Rietkragen / rietlanden  
 
 
 
9. Natuurlijke oevers  
 
 
10. Terrastaluds  
 
 
11. Poelen  
 

- eens per 6 jaar afzetten op max. 0,5 m 
boven de grond  
- eens per 6 jaar afzetten op max. 0,5 m 
boven de grond  
- eens per 6 jaar afzetten tussen 0,1 en 
0,3 m boven de grond  
- eens per 3 jaar afzetten, direct boven de 
stobbe  
 
- jaarlijks snoeien  
 
 
- jaarlijks snoeien  
 
- jaarlijks onderhoud 
 
- minimaal 90% jaarlijks maaien/afvoeren  
tussen 1 sept. en 1 april  
 
 
- moerasstrook jaarlijks maaien/afvoeren 
en strook afrasteren voor vee  
 
- moerasstrook jaarlijks maaien/afvoeren 
en strook afrasteren voor vee  
 
- poel op diepte houden en schonen en 
eens per 6 jaar groot onderhoud (incl. 
baggeren) tussen 1 sept. en 15 okt. 

€ 3.750,- per ha  
 
€ 3.750,- per ha  
 
€ 80,- per 100 m  
 
€ 5,- per boom  
 
 
stam < 10 cm: € 25,- per boom  
stam > 10 cm: € 50,- per boom  
 
€ 15,- per boom  
 
staffel 
 
tot 1.000 m2: € 2.040,-/ha  
1.000 -2.500 m2: € 1.560,-/ha  
> 2.500 m2: € 1.080,-/per ha  
 
€ 2.040,- per ha 
€ 50,- per 100m  
 
€ 2.040,- per ha  
€ 50,- per 100 m  
 
tot 75 m2: € 50,- per poel  
75-175 m2: € 80,- per poel  

 
 Toelichting bij de maatregelen voor landschapselementen:  
* Bij alle elementen geldt de volgende aanvullende bepaling: in of in de directe omgeving van het 
element vinden geen werkzaamheden plaats die het element kunnen schaden, zoals toepassing van 
chemische bestrijdingsmiddelen en meststoffen, branden of begrazen van het element.  
* Bij alle ‘houtige’ elementen moet het onderhoud worden verricht tussen 1 september en 1 april.  
* Alle genoemde vergoedingen zijn op jaarbasis, ook al is het onderhoud soms eens in de 6 jaar.  
 
Ad 4. Knotbomen:  
- afzetten elke 3 jaar, dus ook niet vaker;  
- bij een enkele rij minimaal 2 meter uit elkaar, bij een dubbele rijd minimaal 3 meter uit elkaar;  
- de stamhoogte moet minimaal 1,25 m zijn, vrijstaand, dus niet langs geriefbosje of houtsingel.  
 
Ad 6. Hoogstamfruit:  
- jonge bomen moeten minimaal 5 meter uit elkaar staan;  
- de minimale stamhoogte van jonge bomen moet 1,50 m zijn.  
 
Ad 7. Erfbeplanting:  
- vrijstaande, hoge bomen (10m uit elkaar, bestaand, vooraf beoordeeld op betekenis);  
- verplichte snoei en verwijdering van dood hout en bij kap een herplantplicht; 
- betaling bomen: tot 4 bomen € 0 / 4-10 bomen € 250,- / 11-20 bomen € 400,-   
   21-30 bomen € 550,- / meer dan 30 bomen € 750,-  
- Betaling andere landschappelijke elementen: ligusterhaag min. 10m2, houtril min. 15m2: € 100,-  


