
Instructiekaart uitvoering beheer 
Knip- of Scheerheggen (L22) 

 

 

 

Pakketten 

 
a. Jaarlijks scheren of knippen 

b. Eenmaal per 2-3 jaar knippen of scheren 

 

 

 

 

Het 

beheer 

 

  Richtlijnen 

 

• Minimaal 20% tot maximaal 100% snoeien tussen 15 juli en 

15 maart.  

• Gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% 

van de beheereenheid. 

• De beheereenheid vrijwaren voor beschadiging door vee en/of 

machines. 

• Na het knippen/scheren/snoeien heeft de heg een minimale 

hoogte van 1,25 meter en minimale breedte van 0,8 

meter. De stam mag nooit beschadigd worden. Vanuit 

ecologisch oogpunt is de breedte van de haag belangrijker 

dan de hoogte. 

 

 

  Aanvullende instructies 

 

• Snoeiafval / maaiafval / snoeihout-snippers verwijderen 

(niet in element verwerken). 

• Snoei bij voorkeur niet alle heggen tegelijkertijd (dekking, 

voedsel, insecten). Laat op 5 tot 10% van de lengte van de 

heg jaarlijks delen/plukken overstaan. Laat bijvoorbeeld om 

de 30-50m strekkende heg, een of meerdere meters 

overstaan, op plekken waar heggen zich kruisen of op hoek- 

en knippunten in de heg. Dit is belangrijk indien geen andere 

geschikte elementen in de directe omgeving aanwezig zijn. 

• Vul een gat in de heg op met inheemse soorten zoals 

meidoorn, hondsroos, egelantier, hulst, hazelaar, rode 

kornoelje, veldesdoorn, wilde bramen, etc. 

• Voorkom veevraat aan uw heggen en struweelhagen door 

de elementen voldoende breed uit te rasteren/plaatsen van 

een tijdelijk raster (bijv. stroomdraad/flexnet).   

• Scheer in een A-vorm (onder breder dan boven), waardoor 

alle delen van de heg voldoende licht krijgen en gaten aan de 

onderkant van de heg mede voorkomen worden. 

• Gebruik van een klepelmaaier alleen in overleg met 

veldmedewerker toegestaan. 

• Raster niet aan de heg bevestigen en ruim uit-rasteren om 

een volle dichte heg te verkrijgen. 

• 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.  

 

 


