
 

  
  

 

Pakketvoorwaarden  

L22 Knip- of scheerheg 

Versie 2023 

 

Beschrijving  

Een knip- of scheerheg is een lijnvormig landschapselement dat aan 3 zijden geschoren wordt. Heggen zijn al 

eeuwen te vinden in het Nederlandse cultuurlandschap. Door het regelmatig knippen heeft de heg een strak en 

recht uiterlijk, zonder open gaten. Knip-en scheerheggen dragen –mits van voldoende afmeting – bij aan de 

biodiversiteit vanwege hun functie als broed- en leefgebied voor veel soorten. Door minder vaak te snoeien (variant 

b), kan de heg uitlopen en gaan bloeien, dit is van belang voor insecten 

  

Doel  

Het creëren van dekking voor vogels.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beheereisen  

• Pakket a: Jaarlijks wordt gekapt, geknot, gesnoeid of gedund ten behoeve van het handhaven van 

de verschijningsvorm.  

• Pakket b: Om de 2 á 3 jaar wordt gekapt, geknot, gesnoeid of gedund ten behoeve van het 

handhaven van de verschijningsvorm. 

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

  

Aanvullende beheervoorschriften   

• De beheereenheid wordt gesnoeid geknipt/geschoren, geknot of afgezet in de periode van 15 juli 

tot en met 15 maart (zie pakketten).  

• Na het knippen of scheren heeft de heg een minimale hoogte van 80 cm en minimale breedte van 

50 cm.  

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

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

mechanische of stobbenbehandeling worden bestreden. 

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

ridderzuring en Jacobskruiskruid (alleen in nieuwe elementen).  

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

• Het raster mag niet aan het element bevestigd worden.  

• Bemesting is niet toegestaan.  

• Pakket b: melden van snoeien bij Poldernatuur Zeeland is verplicht binnen 10 kalenderdagen.   



 

  
  

  

  

Vergoeding   

L22 a) Knip- of scheerheg, jaarlijks scheren.  

  Jaarlijkse vergoeding deelnemer: € 4,34 per m1  

  

L22 b)  Knip- of scheerheg, eenmaal per 2-3 jaar scheren.  

  Jaarlijkse vergoeding deelnemer: € 2,80 per m1  

  

  

  

  

  

  

  


