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Beschrijving  

In de loop der eeuwen zijn in het Nederlandse landschap diverse lijnvormige landschapselementen verschenen met 

houtige gewassen. Sommige van deze landschapselementen zijn al eeuwen oud. In Zeeland vielen de sloten in de 

zomer in bepaalde gebied vaak droog als gevolg van de bodemopbouw (kreekruggen). Vandaar dat men hier als 
perceelsbegrenzing / veekering meidoorns plantte. De heggen zorgen voor een permanente opgaande beplanting in 

een verder relatief open landschap, de luwte en beschutting van de heggen is belangrijk voor een beschutte leef- en 

migratie zone. Ze zijn tevens van belang ter oriëntatie voor vleermuizen en als verbindingszone voor vlinders en 

andere dieren. Door de diversiteit aan struiken is er een zeer brede bloeiboog aanwezig,  

 

En oude heg kenmerkt zich door een mooie zoomvegetatie. Dat is de strook naast en deels onder de heg waar 
kruiden groeien. Door spreiding aan nectar en stuifmeel kunnen, gedurende het gehele seizoen, meerdere 

generaties insectensoorten profiteren en zich vestigen in de Zeeuwse heggen. In de zoomvegetatie kunnen diverse 

bodemdieren broeden en schuilen maar ook veel vlinders en vogels hebben de zoomvegetatie nodig. Dit 
heggenpakket wordt dan ook altijd gecombineerd met een akker- of grasrand.  

 

Door de komst van prikkeldraad en de schaalvergroting en ruilverkavelingen zijn vele kilometers van deze elementen 

verdwenen. Met dit pakket proberen we daarvan weer een deel te herstellen. 

 
  

Doel   

Het creëren van biotoop voor vogels en schuilgelegenheid voor amfibieën en bunzing.  

 

Beheereisen  

• Jaarlijks is minimaal 5% tot maximaal 40% van oppervlakte van de beheereenheden in het leefgebied 
is afgezet / geknot, ten behoeve van handhaven verschijningsvorm (geldt in collectief verband). 

• Snoeiafval is verwijderd of op rillen gelegd in het element.  

  

 Aanvullende beheervoorschriften   

• De beheereenheid bestaat uit opgaande begroeiing van inheemse struiken en wordt periodiek gesnoeid , 

geknot of afgezet tussen 1 oktober en 14 maart.   

• Overhangende takken kunnen gedurende het gehele jaar worden teruggesnoeid.  



 

  
  

• Er zijn drie pakketvarianten met verschillende snoeicyclussen.  
• Nadat de haag gekapt is heeft deze een hoogte van tenminste 0,6 meter en een breedte van tenminste 0,8 

meter.  

• Struweelhagen moeten per gebied in de tijd gefaseerd onderhouden worden. Poldernatuur Zeeland 
coördineert deze werkzaamheden. Elk jaar worden een paar struweelhagen afgezet en de rest niet zodat er 

altijd goed biotoop is voor de doelsoorten en niet een heel gebied verstoord wordt.  

• Pakket a en b: Melden van snoeien bij Poldernatuur Zeeland is verplicht, uiterlijk binnen 10 dagen na 

snoeien  

• Struweelhagen langer dan 200 meter worden in minimaal twee fasen beheerd. Ca. 50% van het 
element wordt het ene jaar beheerd en ca. 50% wordt minimaal 2 jaar later beheerd.  

• Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia mogen via uitgraven, 

mechanische of stobbenbehandeling worden bestreden. 

• Het gebruik van een klepelmaaier is NIET toegestaan.  

• Het snoeien kan gecombineerd worden met het vlechten van de haag.  

• Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers NIET verwerkt worden in het element.  
• Bij voorkeur worden de takken gebruikt voor een takkenril of vlechtwerk. Dit levert schuilgelegenheid op 

voor amfibieën, bunzing en andere dieren.  

• 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.  

• Beschermen tegen schade als gevolg van beweiding of bewerking op aangrenzende gronden.  

• Het raster mag niet aan het element bevestigd worden.  

• De heggen mogen niet langs bestaande beplanting of wegen (met uitzondering van dreefjes), geplant 
worden.   

• Op struweelhagen op of aangrenzend aan het erf/bouwblok kan dit beheerpakket niet worden afgesloten. 

• De beheereenheid is gelegen binnen 500 meter van ecologisch waardevolle elementen of gebied.  
• Dit pakket kan alleen afgesloten worden in combinatie met één van de volgende pakketten: 

o A05: Kruidenrijk grasland(rand) 
o A13: keuze uit weiland- of hooilandpakket 

o A19b: bufferstrook langs waterlopen 

o A19: keuze uit kruidenrijke akkerrand (patrijs, leeuwerik, insectenrand) 
• Indien mogelijk wordt aan beide zijden van de heg één van bovengenoemde pakketten gerealiseerd. 

• Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring 

en Jacobskruiskruid (alleen in nieuwe elementen).  
• Het monitoringsplan (link) van Poldernatuur Zeeland dient uitgevoerd te worden. 

 

  

Vergoeding   

L23 a.  snoeicyclus 5-7 jaar: het element kan vrij uitgroeien en wordt eenmaal per 5 tot 7 jaar aan drie zijden 

gesnoeid.   
Jaarlijkse vergoeding deelnemer: € 2,35 per m1. 

 

L23 b.  snoeicyclus > 12 jaar: het element kan vrij uitgroeien en wordt eenmaal per 12 jaar aan drie zijden gesnoeid. 

Jaarlijkse vergoeding deelnemer: € 5,85 per m1.  

 

L23 c.  Jaarlijks beheer zonder groot onderhoud in de contractperiode.   

Jaarlijkse vergoeding deelnemer: € 1,11 per m1.  


