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Beheerpakket ANLb 2023 

21. Bomenrij  

Beschrijving 
Bomenrijen komen in heel Nederland voor en zijn soms zeer bepalende elementen in het 
landschap, met een grote verscheidenheid aan vormen. In zuidoost Friesland en binnen dit 
beheerpakket gaat het om bomenrijen ofwel ‘lanen’ langs paden, wegen en eventueel 
watergangen. Ze bestaan veelal uit een enkele boomsoort en bestaan uit bomen die op 
gelijke afstand van elkaar geplant zijn, bijvoorbeeld 8-10 meter. Bomenrijen zijn van groot 
belang voor de biodiversiteit vanwege hun functie als broedplek voor allerlei vogels en als 
foerageerplek en migratieroute voor allerlei dieren zoals de vleermuizen rosse vleermuis en 
laatvlieger. 
 

Afbakening 
• Een bomenrij is een vrij liggend landschapselement, veelal bestaande uit één 

boomsoort, staande op of langs paden, wegen en soms watergangen. 

• Het element bomenrij is minimaal 50 meter lang en bestaat uit minimaal 8 bomen 
per 100 meter.  
 

Beheereisen  

• Het snoeihout en het maaiafval is verwijderd. 

• Er wordt gevrijwaard voor beschadiging door vee. 
 

Aanvullende beheervoorschriften 

• De beheermaatregelen worden uitgevoerd in de periode 1 oktober tot 15 maart 

• Branden is in de beheereenheid of in de directe omgeving daarvan niet toegestaan. 

• Slootmaaisel, bagger, maaisel, tuinafval en andere vormen van afval mogen niet 

verwerkt worden in de beheereenheid. 

• Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het 
element. 

• Beheer:  

o Jonge bomen worden gemiddeld eenmaal per 5 jaar gesnoeid en oudere 
bomen gemiddeld eenmaal per 7 of 10 jaar. Bij oudere bomen kan het 
snoeien zich beperken tot het verwijderen van dood hout. Na het snoeien is 
de lengte van de kroon minimaal 2/3 van de totale hoogte van de boom. 

• Schade door vee, in de vorm van vraat, schuren/vegen en vertrapping, dient te 
worden voorkomen. Bij begrazing door paarden en/of geiten is een raster verplicht. 
Bij begrazing door koeien en/of schapen niet, maar kan het verstandig zijn toch een 
raster te plaatsen, vooral bij jonge bomen. 

• Rijen met bomen die restanten zijn van in het verleden aanwezige singels of 
houtwallen zijn geen bomenrijen zoals bedoeld in dit pakket. Geadviseerd wordt om 
dergelijke restanten terug te brengen in oude staat, door middel van het uitvoeren van 
herstelwerkzaamheden zoals het herstellen van wallichamen (specifiek voor  
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houtwallen), het planten van (diverse soorten) bosplantsoen en het plaatsen van 
veekerende rasters.  

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

• Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse vogelkers en Ratelpopulier worden 

zoveel mogelijk bestreden. Dit kan middels herhaaldelijke snoei/kap (uitputten) of 

het uittrekken van spontane opslag.  

 

Pakketvarianten + beheervergoedingen 

21a)  Bomenrij bestaande uit bomen met een diameter tot 20 cm op 1 meter hoogte.  

€6,48 / st 

21b)  Bomenrij bestaande uit bomen met een diameter tot 20-60 cm op 1 meter. hoogte.  

€12.98 / st 

21c)  Bomenrij bestaande uit bomen met een diameter van 60 cm of meer op 1 meter  

hoogte. €19,46 / st 

 

Meldingen 
Snoei. De deelnemer meldt de voltooiing van de afgesproken ingreep uiterlijk 7 dagen na 

uitvoering bij ELAN. Niet gemeld beheer wordt niet uitbetaald. 

Adviezen/aandachtspunten 

• Gaten in bomenrijen kunnen aangevuld worden door middel van het aanplanten van 
stambomen met een minimale maat 10-12, voorzien van boompalen.  
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