
Instructiekaart uitvoering beheer 
Hakhoutbeheer (L20) 

 

 

 

Het 

beheer 

 

  Richtlijnen 

 

• Minimaal 25% tot maximaal 90% snoeien tussen 1 oktober 

en 1 maart. 

• Maak takkenhopen / houtstapel (waarin dieren kunnen 

schuilen of nestelen).  

• De beheereenheid vrijwaren voor beschadiging door vee en/of 

machines. 

• Laat bomen met holtes staan. Dood en rottend hout niet 

allemaal verwijderen.  

• In taluds aanwezige knotbomen om de 4 tot 8 jaar knotten.  

 

 

  Aanvullende instructies 

 

• Snoei-, tak en/of maaiafval verwijderen.  

• Takken op rillen of een takkenhoop is toegestaan. 

Versnipperen in het gebied niet. 

• Zorg voor diversiteit aan struiken/bomen en laat eventueel 

enkele dode bomen staan. Breng variatie door gefaseerd 

beheer (niet alles in een keer af te zetten / snoeien). 

Ecologische kennis is bij het opzetten van het beheerplan van 

belang.  

• Streef naar een gevarieerde soorten- en leeftijd 

samenstelling door handhaven van struiken en kruiden. 

Dominante kruiden en struikvormers als brandnetel, vlier en 

braam kunt u terugdringen d.m.v. maaien als deze soorten 

verjonging of jonge aanplant dreigen te overgroeien.  

• Zet hakhout ongeveer eens in de 10 jaar af. Graften / 

taluds met opgaande begroeiing van hakhout dient u 

regelmatig af te zetten. (Dit houdt in dat u eens in de 7 tot 20 

jaar het hakhout en/ of struiken op een hoogte van 10 tot 30 

cm boven de grond afzaagt. Zet nooit verder af dan tot de 

reeds aanwezige stobbe/knot. Laat daarbij zoveel staan dat 

een kroonbedekking van 10 tot 30% gehandhaafd blijft). 

Hanteer bij langzame groeiers (eik), een cyclus van 12 tot 20 

jaar. Bij snelgroeiende bomen (es) een cyclus van 7 tot 12 

jaar. Maak in overleg met de veldmedewerker een 

beheerplanning. 

• Spreid het werk bij grotere oppervlakten/lengten in ruimte en 

tijd met kennis van zaken. 

• Open plekken kunt u inplanten met (doorn)struiken en 

hakhoutsoorten, die na afzetten weer uitlopen zoals 

bijvoorbeeld hazelaar, meidoorn. Rode/gele kornoelje, 

hondsroos, egelantier, sleedoorn, veldesdoorn, es en eik. 

• Raster het element ruim uit.  

• Bemesting is niet toegestaan.  

• Niet branden in de directe omgeving van het element. 

 

 

In goed overleg tussen deelnemer en veldmedewerker kunnen 

activiteiten tussentijds bijgesteld worden.  

 


