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Beheerpakket ANLb 2016
20. Hakhoutbeheer: Elzensingel
Een elzensingel is een smal lijnvormig landschapselement, waarvan de boomlaag
voornamelijk uit zwarte elzen bestaat. Vaak staan elzensingels langs een greppel of sloot. Ze
komen vooral voor in laagveengebieden, beekdalen en broekontginningen. Elzensingels
hebben vaak een rijke broedvogelstand, maar zijn ook van belang als schuilmogelijkheid voor
fauna in het cultuurlandschap. Elzensingels zijn van belang voor de biodiversiteit vanwege
hun functie als leefgebied voor vogels zoals gekraagde roodstaart, spotvogel en
braamsluiper, maar ook als migratieroute en voedselgebied voor zoogdieren als laatvlieger
en rosse vleermuis.

Afbakening




De beheereenheid is een lijnvormig landschapselement met opgaande begroeiing
van inheemse bomen en/of struiken.
Minimaal 90% van de bedekking van de beheereenheid bestaat uit inheemse bomen
en/of struiken.
Een elzensingel is een vrijliggend lijnvorming en eenrijig landschapselement dat
grotendeels bestaat uit Zwarte els en als hakhout wordt beheerd.

Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in koppeltabel)




Pakketten a t/m c: Minimaal 5% tot maximaal 40% van het leefgebied onder beheer is
jaarlijks gesnoeid [22]
Pakketten a t/m c: Snoeiafval is verwijderd of op rillen gelegd in het elementen/of
maaiafval is verwijderd [24]
Pakketten a t/m c: Er wordt gevrijwaard voor beschadiging door vee van 1 januari tot
31 december [11]

Aanvullende beheervoorschriften






Het snoeien vindt jaarlijks plaats van 1 januari t/m 14 maart en vanaf 1 oktober
Branden is in de beheereenheid of in de directe omgeving daarvan niet toegestaan.
Bemesting is niet toegestaan.
Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de
beheereenheid.
Als takken of stammen versnipperd worden mogen de snippers niet verwerkt
worden in de beheereenheid.
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Aanvullende beheervoorschriften (vervolg)










Jaarlijks beheer (in de breedte richting) bramen en ander gewas bij afrastering en
beheer ruigtekruiden- eerste grotere ingreep na 7 jaar (de overhangende uitgelopen
loten uit de afgezette stobben aan de basis van de stobben verwijderen - Na 14 jaar
een deel van de overhangende uitgelopen stammen verwijderen - Na 25 jaar: eindkap
(het element wordt opnieuw afgezet). Bestaande solitairen worden gespaard.
Overhangende takken kunnen gedurende het gehele jaar worden teruggesnoeid.
Het raster mag niet aan het element bevestigd worden en indien vee
aanwezig, is afrastering verplicht.
Daadwerkelijk aanwezige elementen worden meegenomen in de prestatieafspraak.
Dit houdt in dat dammen niet meetellen voor de lengte, echter doorgangen kleiner dan
3 meter tellen mee, deze worden veelal als veedoorgang gebruikt.
Soms mogen in het belang van bepaalde soorten, oudere goedontwikkelde singels
blijven staan (uitgestelde omloopcyclus kan varieren t.b.v. biodiversiteit).
Er is sprake van een boomlaag, een struiklaag en een kruidlaag.
Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia
en Ratelpopulier mogen alleen middels een stobbenbehandeling worden bestreden.
Gereedmelding ingreep; 1e of 2e ingreep en eindkap. De deelnemer meldt de
voltooiing van de afgesproken ingreep uiterlijk 7 dagen na uitvoering.

Pakketten

a) Bedekking van 30-50%
1. Jaarlijks onderhoud
2. Jaarlijks onderhoud + tussenkap 7 en 14
jaar
3. Jaarlijks onderhoud + eindkap 25 jaar

b) Bedekking van 50-75%
1. Jaarlijks onderhoud
2. Jaarlijks onderhoud + tussenkap 7 en 14
jaar
3. Jaarlijks onderhoud + eindkap 25 jaar

c) Bedekking >75%
1. Jaarlijks onderhoud
2. Jaarlijks onderhoud + tussenkap 7 en 14
jaar
3. Jaarlijks onderhoud + eindkap 25 jaar

Meldingen
(Voor het Collectief) Uitgevoerd beheer tussen 1 oktober 2021 t/m 14 maart 2022, moet
uiterlijk 28 maart 2022 zijn gemeld bij RVO.nl voor beheerjaar 2021. De melding mag
gebundeld gedaan worden. Alleen het deel melden dat gesnoeid is.
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