Pakketvoorwaarden L26a

Hoogstamboomgaard

Versie 2019
Beschrijving
Een hoogstamboomgaard is een boomgaard of boomweide met fruitrassen
of notenbomen. De bomen hebben de eerste tak op minimaal 1,50 hoogte.
Doel
Instandhouding van het landschapselement en het ontwikkelen van een
biotoop voor diverse vogels, amfibieën etc.
Doelsoorten Zeeland
Steenuil en groene specht.

Beheereisen
• Minimaal 30% tot maximaal 100% van de beheereenheid is gesnoeid in de periode 1 juli 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.
Aanvullende beheervoorschriften
• Indien het appel of peer betreft wordt de boom tenminste eenmaal per 2 jaar gesnoeid. Andere soorten
enkel vorm- of onderhoudssnoei indien nodig.
• Snoeiwerkzaamheden dienen vooral te worden verricht in herfst of winter.
• Als snoeihout versnipperd wordt, mogen de snippers niet verwerkt worden in het element.
• De stam van de hoogstamfruitboom mag niet beschadigd worden door vee. Het raster mag niet aan de
boom bevestigd worden. Jonge bomen in een weiland met vee zijn voorzien van een boomkorf.
• De onderbegroeiing wordt jaarlijks beweid, of de boomgaard wordt jaarlijks 2 keer gemaaid waarbij het
maaisel wordt afgevoerd.
• Niet in het donker of schemer maaien + van binnen naar buiten maaien bij voorkeur stukje laten
staan.Bemesting met drijfmest, ruige mest (geen pluimveemest) of kalk is toegestaan.
• Bij bemesten van de boomgaard worden de fruitbomen en wortels niet beschadigd
• Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring
en jacobskruiskruid.
• Niet branden in, of in de directe omgeving van het element.
• Melden van snoeien is verplicht bij het Collectief binnen 7 kalenderdagen na het snoeien.
• 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.
• Het element mag niet aan meerdere zijde (binnen 40 meter) grenzen aan aaneengesloten bebouwing zijn
zoals een woonwijk.
• Dit pakket wordt bij voorkeur afgesloten in combinatie met een vlak dekkend ander pakket
• 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 of een amfibieën weiland akkerrand.
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Pakketvarianten
L26 a) Hoogstamboomgaard, minimaal eens per 2 jaar snoeien.
Jaarlijkse vergoeding deelnemer: € 19,27 per stuk.
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