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Beheerpakket ANLb 2016
21. Bomenrij
Beschrijving
Bomenrijen komen in heel Nederland voor en zijn vaak zeer bepalende elementen in het
landschap, met een grote verscheidenheid aan vormen. Op de zandgronden komen
bomenrijen voor langs perceelgrenzen en langs paden. In het zeekleigebied zijn bomenrijen
vaak terug te vinden op de slapende dijken. Ze kunnen bestaan uit één of meerdere
boomsoorten, vrij in het veld staan of langs een watergang, schouwpad, weg of anderszins.
Bomenrijen en solitaire bomen zijn kenmerkend en vaak heel beeldbepalend voor het
landschap. Bomenrijen en solitaire bomen zijn ook van groot belang voor de biodiversiteit
vanwege hun functie als broedplek voor vogels zoals steenuil en ransuil en als voor
vleermuizen als rosse vleermuis en laatvlieger.

Afbakening
-Een bomenrij/solitaire boom is een vrijliggend landschapselement van één of meer
inheemse loofbomen, staande op of langs landbouwgrond en dat niet kan worden
gerangschikt onder andere pakketten.
-Het element Bomenrij is minimaal 50 meter lang en bestaat uit minimaal 8 bomen
per 100 meter.
-Bomen die een onderdeel vormen van een ander pakket of deel uitmaken van een
bomenrij zoals bedoeld in dit pakket, kunnen niet als solitaire boom of verzameling
van solitaire bomen aangevraagd worden.
-Vlakvormige boomweides behoren niet tot dit pakket.
-Solitaire knotbomen of een rij knotbomen behoren tot het pakket beheer van
lijnvormige beplantingen met bomen.
-Windsingels om boomgaarden en kwekerijen behoren niet tot dit pakket.

Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten Koppeltabel)
-Minimaal 5% tot maximaal 40% van het leefgebied onder beheer is jaarlijks
gesnoeid [22]
-Snoeiafval is verwijderd of op rillen gelegd in het elementen/of maaiafval is
verwijderd [24]
-Er wordt gevrijwaard voor beschadiging door vee van 1 januari tot en met 31
december [11]

ELAN Zuidoost-Friesland is de collectieve agrarische natuurvereniging in de regio
KvK-nummer 50136526
IBAN NL66 RABO 0111 70224

ELAN Zuidoost-Friesland
Agrarisch Natuurbeheer
Commissieweg 15,
9244 GB in Beetsterzwaag
T: 0512-383800
E: info@elan-zofriesland.nl
W: www.elan-zofriesland.nl

Aanvullende beheervoorschriften
-Het snoeien vindt jaarlijks plaats van 1 januari tot en met 14 maart en na 1 oktober
- Jonge bomen worden gemiddeld eenmaal per 5 jaar gesnoeid, en oudere bomen
gemiddeld eenmaal per 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.
- Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding
van, akkerdistel, ridderzuring en Jacobskruiskruid (alleen in nieuwe elementen).
- Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia
en Ratelpopulier mogen alleen middels een stobbenbehandeling worden bestreden.
- Niet branden in, of in de directe omgeving van het element.
- Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het
element.
- Geen bemesting toegestaan, tenzij de bomen op landbouwgrond staan (bijv. dijk met
bomenrij).
- Slootmaaisel of bagger mag niet verwerkt worden in het element.
- De bomen mogen niet worden beschadigd door vee. Jonge bomen in een weiland
(boomdijk) zijn voorzien van een boomkorf of zijn uitgerasterd. Het raster mag niet
aan het element bevestigd worden.
- Gemiddeld dunne stam heeft een diameter kleiner dan 20 cm, gemiddeld normale
stam heeft een diameter van 20 tot en met 60 cm en gemiddeld dikke stam heeft
een diameter groter dan 60 cm.
- De diameter van de stam wordt gemeten op 1,0 meter boven het maaiveld. Het
element wordt ingedeeld in één van de diameter klassen op basis van de
gemiddelde diameter van de bomen van het element.
- Vanwege de daadwerkelijke betaling van de gesnoeide oppervlakte wordt in de
betaalaanvraag naar RVO alleen de gesnoeide oppervlakte ingetekend.
- Gereedmelding ingreep; Snoei na 5, 7 of 10 jaar. De deelnemer meldt de voltooiing
van de afgesproken ingreep uiterlijk 7 dagen na uitvoering.

Pakketten
a) Bomenrij of solitaire bomen met
gemiddeld dunne stam.

b) Bomenrij of solitaire bomen met gemiddeld
normale stam.

c) Bomenrij of solitaire bomen met
gemiddeld dikke stam.

Meldingen
(Voor het Collectief) Uitgevoerd beheer tussen 1 oktober 2019 t/m 14 maart 2020, moet
uiterlijk 28 maart 2020 zijn gemeld bij RVO.nl voor beheerjaar 2020, de melding mag
gebundeld gedaan worden. Alleen het deel melden dat gesnoeid is.
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