
 
 

 

 

 

Pakketvoorwaarden L22  Knip- of scheerheg 
Versie 2017 

 

Beschrijving 
Een knip- of scheerheg is een lijnvormig 
landschapselement dat aan 3 zijden geschoren wordt. 
 
Doel 
Het creëren van dekking voor vogels. 
 
Doelsoorten Zeeland 
Vogels, zoals spotvogel, braamsluiper, ringmus, kneu en 
groene specht. 
 
 
Beheereisen 
• Minimaal 20% tot maximaal 100% van de beheereenheid is gesnoeid in de periode 15 juni van het vorige 

kalenderjaar tot 15 maart van dit kalenderjaar. Het overige deel wordt in stand gehouden.  
• Snoei- en of maaiafval is verwijderd. 
• Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de beheereenheid. 
• De beheereenheid wordt niet beweid. 
 
Aanvullende beheervoorschriften  

 De beheereenheid wordt in een cyclus van minimaal eenmaal per 3 jaar en maximaal eenmaal per jaar gesnoeid 
(geknipt/geschoren), geknot of afgezet in de periode van 15 juni tot en met 15 maart (zie pakketten) 

 Na het knippen of scheren heeft de heg een minimale hoogte van 0,8 meter. 

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

 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. 

 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. 

 Bemesting is niet  toegestaan. 

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

 Pakket b: melden van snoeien bij het Collectief is verplicht, uiterlijk binnen 14 kalenderdagen.  
 
 
Pakketvarianten  
L22 a) Knip- of scheerheg, jaarlijks scheren. 
 Jaarlijkse vergoeding deelnemer: € 2,61 per m1 
 
L22 b)  Knip- of scheerheg, eenmaal per 2-3 jaar scheren. 
 Jaarlijkse vergoeding deelnemer: € 1,67 per m1 
 
 
 

 


