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Beschrijving  

Een bomenrij is een lijnvormig landschapselement en kan bestaan uit knot- of opgaande bomen. Vooral oude 

knotbomen zijn waardevol voor de biodiversiteit vanwege hun functie als broedplek voor vogels als rans- en 

steenuil die gebruik maakt van aanwezige holtes. De vroeg in het voorjaar bloeiende knotwilgen zijn belangrijk voor 

wilde bijen en andere insecten die van stuifmeel en nectar leven. De wat ruigere strook tussen de knotbomen biedt 

een goede leefomgeving voor muizen, etc. die op hun beurt weer als voedsel dienen voor de steen- of ransuil. 

 

Oude lanen vormen, naast een karakteristiek landschapselement, een biotoop voor vleermuizen en holenbroeders. 

Om hun ecologische functie goed te vervullen is aaneengeslotenheid van de boomkronen van belang. 

 

Doel  

Het in standhouden van het landschapselement.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beheereisen  

• Jaarlijks is minimaal 5% tot maximaal 40% van oppervlakte van de beheereenheden in het leefgebied 

gekapt, geknot, gesnoeid of gedund ten behoeve van handhaven verschijningsvorm.  

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

• Er wordt gevrijwaard voor beschadiging door vee van 1 januari tot 31 december. 

  

Aanvullende beheervoorschriften   

• Dit pakket kan alleen afgesloten worden in combinatie met of in de directe omgeving van een ander ANLb-

pakket (Landelijk pakket: moeten langs agrarische percelen liggen) 

• De beheereenheid is gelegen binnen 500 meter van ecologisch waardevolle elementen of gebied. 

• Een raster mag niet aan het element bevestigd worden.  

• Er wordt gesnoeid, geknot of afgezet tussen 1 oktober en 1 maart.  

• 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.  

• Melden van snoeien bij Poldernatuur Zeeland is verplicht, uiterlijk binnen 10 dagen.   

• Bemesting is niet toegestaan.  

• Niet branden in, of in de directe omgeving van het element.  

• Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid.   



 

  
  

• Chemische onkruidbestrijding tussen de bomen is niet toegestaan,  m.u.v. pleksgewijze bestrijding van 

Akkerdistel, Ridderzuring en Jacobskruiskruid (alleen in nieuwe elementen). 

• Afwijkingen zijn, bij uitzondering, alléén mogelijk in overleg met de veldmedewerker. 

• Het monitoringsplan (link) van Poldernatuur Zeeland dient uitgevoerd te worden. 

  

  

Vergoeding   

knotbomenrij diameter < 20 cm (1 keer knotten in beheerperiode) (cyclus 5 jaar) per stuk € 5,00 

knotbomenrij diameter < 20 cm (2 keer knotten in beheerperiode) (cyclus 5 jaar) per stuk € 10,01 

knotbomenrij diameter 20-60 cm (1 keer knotten in beheerperiode) (cyclus 5 jaar) per stuk € 14,62 

knotbomenrij diameter 20-60 cm (2 keer knotten in beheerperiode) (cyclus 5 jaar) per stuk € 29,25 

knotbomenrij diameter > 60 cm (1 keer knotten in beheerperiode) (cyclus 5 jaar) per stuk € 19,47 

knotbomenrij diameter > 60 cm (2 keer knotten in beheerperiode) per stuk € 38,93 

bomenrij diameter 20-60 cm (1 keer snoei in beheerperiode) (cyclus 7 jaar) per stuk € 6,05 

bomenrij diameter > 60 cm (1 keer snoei in beheerperiode) (cyclus 10 jaar) per stuk € 13,98 
 

  
  


