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Pakketvoorwaarden L23  Struweelhaag 
Versie 2020 

 

Beschrijving 
In de loop der eeuwen zijn in het Nederlandse landschap diverse lijnvormige landschapselementen verschenen met 
houtige gewassen. Sommige van deze landschapselementen zijn al eeuwen oud. De functie van dergelijke 
landschapselementen was perceel scheiding en veekering. Door de komst van prikkeldraad en de schaalvergroting 
en ruilverkavelingen zijn vele kilometers van deze elementen verdwenen. Struweelhagen komen in heel Nederland 
voor en er zijn vele lokale varianten. Struweelhagen vormen een belangrijk leefgebied voor aan struwelen en zomen 
gebonden flora en fauna in het cultuurlandschap. Ze zijn tevens van belang ter oriëntatie voor vleermuizen en als 
verbindingszone voor fauna. 

 
Doel  
Het creëren van biotoop voor vogels en schuilgelegenheid voor amfibieën en bunzing. 
 
Doelsoorten Zeeland 
Vogels, zoals spotvogel, braamsluiper, ringmus, kneu, zomertortel en groene specht, maar ook amfibieën bunzing. 
 
 
Beheereisen 

• Minimaal 5% tot maximaal 40% van de beheereenheid is gesnoeid in de periode 1 januari – 31 december. 
Het overige deel wordt in stand gehouden. (geld in collectief verband voor alle gelijke beheereenheden). 

• Snoeiafval is verwijderd of op rillen gelegd in het element  

• Maaiafval is verwijderd. 

• Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de beheereenheid. 

• De beheereenheid wordt niet beweid. 
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Aanvullende beheervoorschriften  

• Algemeen: De beheereenheid bestaat uit opgaande begroeiing van inheemse struiken en wordt periodiek 
gesnoeid , geknot of afgezet.  

• Na het snoeien heeft de haag een hoogte van tenminste 0,7 meter en een breedte van tenminste 0,8 meter. 

• Struweelhagen moet per gebied in de tijd gefaseerd onderhouden worden (beheereisen punt 1). 
Poldernatuur Zeeland Coördineert daarom deze werkzaamheden. Elk jaar worden een paar struweelhagen 
gesnoeid en de rest niet, zodat er altijd goed biotoop is voor de doelsoorten en niet een heel gebied 
verstoord wordt. De coördinatie ligt bij Poldernatuur Zeeland, zij bepalen het jaar waarin u moet snoeien. 

• Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring 
en Jacobskruiskruid (alleen in nieuwe elementen). 

• Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier mogen 
via uitgraven, mechanische of stobbenbehandeling worden bestreden. 

• Bemesting is niet  toegestaan. 

• Niet branden in, of in de directe omgeving van het element. 

• Het gebruik van een klepelmaaier is niet toegestaan. 

• Het snoeien kan gecombineerd worden met het vlechten van de haag. 

• Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element. 

• Bij voorkeur worden de takken gebruikt voor een takken ril of vlecht werk. Dit levert schuil gelegenheid op 
voor amfibieën, bunzing en andere dieren. 

• Beschermen tegen schade als gevolg van beweiding of bewerking op aangrenzende gronden. 

• Het raster mag niet aan het element bevestigd worden. 

• Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval  mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid. 

• De struikenrand mag niet worden bereden vanaf de perceelszijde in verband met gewaswerkzaamheden.  

• Bij nieuwe aanplant, of herplant geldt dat één van de volgende mogelijkheden gevolgd moet worden in 
verband met de begingroei van de struiken:  

o onkruidbestrijding middels ‘zwart’ houden (minimaal 2 jaar,)  
o of onderzaai van klavers (inzaai voorjaar).  

• De heggen mogen niet langs bestaande beplanting, langs wegen, (met uitzondering van dreefjes), of als 
erfbeplanting geplant worden.  

• Binnen 40 meter van het element mag geen bebouwing aanwezig zijn. 

• Niet op of aangrenzend aan het erf / bouwblok. 

• De beheereenheid is gelegen binnen 500 meter van: 
o  ecologisch waardevolle knotbomen, poelen, ander struweel,  
o een terrein van een natuur beherende instantie en/of 
o hooiland light, zilt hooi /weiland of een amfibieën weiland akkerrand.  

• Melden van snoeien bij het Collectief is verplicht, uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na snoeien. 
(info@poldernatuurzeeland.nl) 

• Dit pakket kan allen afgesloten worden in combinatie met een vlak dekkend ander pakket zoals hooiland 
light, amfibieën weiland of zilt hooi en weiland.  

• Het is verplicht om minimaal drie keer per jaar de vogels in de beheereenheid te tellen en de waarnemingen 
door te geven aan de eigen ANV. Vermeld hierbij duidelijk om welke beheereenheid het gaat en welke 
vogels zijn waargenomen. Tellen gebeurt eenmaal  in de winter en tweemaal  in het broedseizoen. 

 

 
Pakketvarianten  
L23 a. snoeicyclus 5-7 jaar: het element kan vrij uitgroeien en wordt eenmaal per 5 tot 7 jaar aan drie zijden 

gesnoeid.  
Jaarlijkse vergoeding deelnemer: € 1,56 per m1. 
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L23 b. snoeicyclus > 12 jaar: het element kan vrij uitgroeien en wordt eenmaal per 12 tot 25 jaar afgezet.  
Jaarlijkse vergoeding deelnemer: € 2,17 per m1. 


