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Beheerpakket ANLb 2016
Pakket: Hakhoutbosje
Beschrijving
Boeren hebben al eeuwenlang behoefte aan hout voor allerlei doeleinden. Het kan hierbij
gaan om brandhout, staken voor de groentetuin of hout voor gereedschapsstelen. Dit soort
bosjes wordt in de volksmond ook wel geriefhoutbosjes genoemd. Dergelijke bosjes worden
van oudsher als hakhout beheerd. Hakhoutbosjes zijn van groot belang voor de
biodiversiteit vanwege hun functie als leefgebied voor vogelsoorten als steenuil en kerkuil
en zoogdieren als bunzing.

Afbakening
-Het element is minimaal 1 are en maximaal 1,5 hectare groot.
-Een hakhoutbos(je) is een vrij liggend vlakvormig landschapselement, met
inheemse bomen en/of struiken dat als hakhout wordt beheerd.
-Kleine vrij liggende bosjes zonder hakhoutbeheer of met een zeer beperkte vorm
van hakhoutbeheer behoren tot pakket Bosje.

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

Aanvullende beheervoorschriften
-De beheereenheid wordt periodiek (zie aanvullende beheervoorschriften) afgezet in
de periode van 1 oktober tot 15 maart.
-Minimaal 80% van de oppervlakte van het bosje wordt als hakhout beheerd en
periodiek afgezet in een cyclus van eenmaal in de 6 – 25 jaar.
-Overhangende takken kunnen gedurende het gehele jaar worden teruggesnoeid.
-Snoeihout mag op stapels of rillen in het element verwerkt worden voor zover het
de ondergroei en/of de stoven niet schaadt.
-Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het
element.
-Geen bemesting toegestaan.
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Aanvullende beheervoorschriften (vervolg)
-Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mag niet verwerkt worden in het element.
-Het raster mag niet aan het element bevestigd worden.
-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.
-Gereedmelding ingreep; Eindkap. De deelnemer meldt de voltooiing van de
afgesproken ingreep uiterlijk 7 dagen na uitvoering.

Pakketten
a) Droog hakhoutbosje (zomereik,
wintereik, berk en haagbeuk dominant).

b) Vochtig en nat hakhoutbosje (zwarte els
en/of gewone es dominant).

Meldingen
(Voor het Collectief) Uitgevoerd beheer vanaf 1 oktober 2019 t/m 14 maart 2020, moet
uiterlijk 28 maart 2020 gebundeld 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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