Pakketvoorwaarden L27 Hakhoutbosje
Versie 2020
Beschrijving
Vroeger kookte en verwarmde men de boerderij veelal op hout. Een paar knotwilgen en wat hakhout bos op een
natplekje zorgden voor aanvoer van het hout. Veel hakhout is er niet meer over en daarmee is ook veel schuil
gelegenheid voor vogels en andere dieren verdwenen. Amfibieën gebruiken deze bosjes veel om te overwinteren,
maar ook de bunzing en ree schuilen er. Hakhout is een prima schuilgelegenheid, immers door het afzagen van de
stobben lopen deze weer uit en ontstaat een dichte structuur.
Doel:
Het creëren en onderhouden van een schuil en nest gelegenheid voor amfibieën, zoogdieren en vogels.
Doelsoorten Zeeland:
Amfibieën, waaronder kamsalamander, rugstreeppad en boomkikker. Bunzing

Breedte
Bemesting
Meetellen mestplaatsingsruimte
Inrichting
Beheer
Waardevol voor
Jaarlijkse beheervergoeding

Minimaal 10 meter breed
En minimaal 30 meter lang 300m2
geen
nee
Bomen
In kleine delen afzetten elk jaar
1/6 deel
amfibieën, bunzing
struweelvogels
€ 2189.60 per hectare

Beheereisen
• Minimaal 10% tot maximaal 40% van de beheereenheid is gesnoeid in de periode 1 oktober van het vorige
kalenderjaar tot 15 maart van dit kalenderjaar. Het overige deel wordt in stand gehouden
• Snoeiafval op rillen leggen in de beheereenheid (niet versnipperen) ; en / of
• Snoei- en of maaiafval is verwijderd
• De beheereenheid wordt niet beweid.

Aanvullende beheervoorschriften
• Minimaal 80% van de oppervlakte van het bosje wordt als hakhout beheerd en periodiek afgezet in een
cyclus van eenmaal in de 6 jaar. Het bosje is minimaal 10 meter breed en 30 meter lang.
• Er staat minimaal 1 boom per 12 m2.
• Het late staan van 1 overstaander per 40 meter is toegestaan.
• Snoeihout mag op stapels of rillen in of naast het element verwerkt worden voor zover het de ondergroei
en/of de stoven niet schaadt.
• Er moeten minimaal twee hout stapels gecreëerd worden met het snoei hout.
• Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element.
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Het bosje bestaat hoofdzakelijk uit (zomereik, wintereik, berk en haagbeuk) voor drogere gronden en
(zwarte els en/of gewone es voor vochtigere natte gronden).
De aanwezige structuur in het maaiveld (hoogte, laagte, greppels) dient in stand gehouden te worden en zo
nodig uitgebaggerd en of hersteld te worden. Zodat er weer voldoende overgangen zijn tussen nat en droog
/ zout en zoeter.
Indien er beheer uitgevoerd wordt gebeurt dat bij voorkeur met de hand en niet met zware machines om de
bodem niet te verstoren (daarin overwinteren immers de amfibieën, wordt er toch met machines gewerkt
dan moet men rijplaten gebruiken.
Beschermen tegen schade als gevolg van beweiding of bewerking op aangrenzende gronden.
Het raster mag niet aan het element bevestigd worden.
Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier mogen
via uitgraven, mechanische of stobbenbehandeling worden bestreden.
Niet branden in, of in de directe omgeving van het element.
Dit pakket kan alleen afgesloten worden in combinatie met 1 van de volgende pakketten:
o Zilt hooi of weiland
o Amfibieën weiland
o Een poel op minder dan 100 meter
o Direct grenzend aan een nat natuurgebied van 1 van de terrein beherende organisaties
o Hooiland light
Indien er een eigen sloot binnen en of naast het element aanwezig is wordt aanbevolen om ook het pakket 8
hoog waterpeil af te sluiten.
Indien mogelijk wordt een plasdras situatie gecreëerd op een laag gelegen gedeelte van (aangrenzend) land
(zie pakket 3 plas dras).
Niet op het erf, minimaal 100 meter van aaneengesloten bebouwing.

Algemene eisen
• De beheereenheid wordt niet bemest.
• Slootmaaisel , bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid.
• Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel,
ridderzuring, haagwinde, heermoes, kleefkruid en jacobskruiskruid maar niet meer dan 10 % van de
beheereenheid.
• Het is verplichte om minimaal 3 keer per jaar de vogels in de beheereenheid te tellen en de waarnemingen
door te geven aan het collectief (info@poldernatuurZeeland.nl). Vermeld hierbij duidelijk om welke
beheereenheid het gaat en welke vogels zijn waargenomen. Tellen gebeurt 1 maal in de winter en 2 maal in
het broedseizoen.

Vergoeding deelnemer: € 2189.60 per hectare.
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